
 

 

 

 

Notulen MR-vergadering 15 november 2017 
 
Aanwezig: Hanneke Melis, Manon Peters, Jules Martens, Richard de Grood,  

Evelyn Theunissen 
Afwezig: Esther van de Hombergh 
 

Nr. Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
Hanneke opent de vergadering.  
Op 11 april 2018 zal de MR of een afgevaardigde aansluiten bij de vergadering van 
de Raad van Toezicht. Te zijner tijd ontvangen we een uitnodiging. 
Mail Masterclass Synergieschool ontvangen. 
Mogelijk nieuw ouderlid gaat helaas niet deelnemen aan de MR. Wellicht via de 
klasbordapp ouders werven. 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering. 

 De notulen worden goedgekeurd. 

 Noodknoppen zijn geplaatst. Jules stemt af met René over de vluchtdeur. 

 Roken VSO: ouders zullen hierop aangesproken worden. 

3. Binnengekomen post. 

 MR Magazine is met iedereen gedeeld. 

4. Vaststellen functies en rollen 
Functies zijn vastgesteld.  Voorzitter: Hanneke,  secretaris/penningmeester: Manon 
Rollen zijn verdeeld. 

- Personeel en arbeidsvoorwaarden: Jules en Manon 
- Onderwijsvisie & beleid: Jules en Manon 
- Ouders: Evelyn 
- Financiën: allen 
- Bouw (tijdelijk): Hanneke en Esther 
- KEC (tijdelijk): Hanneke en Esther 

5. Ondersteuningsplanraad 
We nemen deel aan de OPR-en in de 6 samenwerkingsverbanden. Met ingang van 
dit jaar wijziging in de verdeling medewerkers. 

6. Informatie 1 oktober telling 
Aantallen zijn gedeeld. Momenteel ligt er een concept prognose leerlingenaantallen. 

7. Personele bezetting 
Leerlingenaantallen worden meegenomen in de meerjarenbegroting betreffende 
personele inzet. 

8. Schoolplan 
Schoolplan is definitief vastgesteld. MR kan het document ondertekenen. 

9. Klokkenluidersregeling 
Concept klokkenluidersregeling ligt klaar. Er zijn nog enkele zaken die opgepakt 
dienen te worden. Daarna kan het document vastgesteld worden. 
Hieraan gekoppeld is het integriteitsbeleid en gedragscode medewerkers. 
Streven is om de documenten per 1-1-2018 in te laten gaan. 

10. Rondvraag 

 Jules zoekt enkele zaken uit betreffende lerarenregister en de daarvoor 
benodigde scholing. Dit punt zal op de agenda van 13-12-2017 komen te staan. 

 Evelyn vraagt naar de stand van zaken rondom de leerlingenraad. Hanneke 
informeert hierover bij Michiel. 



11. Sluiting 
 

12. Meerjarenbegroting 
Dit punt is komen te vervallen. 

 
 
 
 
Actielijst 

Actie Verantwoordelijke Gereed 

Afstemming vluchtdeur. Jules Martens 13-12-2017 

Lerarenregister en scholing. Jules Martens 13-12-2017 

Stand van zaken leerlingenraad. Hanneke Melis 13-12-2017 

 




