
Notulen MR- vergadering 6 november 2017 

Aanwezig: Jildau, Bernardus, Antina, Boy, Boukje (Klaas Jan 2e helft) 

1. Opening 

2. Welkom: speciaal voor Jildau van der Berg die vanavond aanschuift tijdens de MR-vergadering als 

nieuwe ouder. 

3. Vaststellen agenda 

4. Mededelingen: 

- MR-basiscursus is 16 november 2017: deze data komt niet goed uit, Bernardus informeert of de 

cursus ook nog een keer wordt gegeven. 

- Schoolkamp in relatie tot krimp: gezien de krimp; eens per 2 jaar een musical of kamp? OR 

bespreekt dit onderwerp ook, wij denken erover na en komen er later op terug. 

-Nieuwsbrief ouders van waarde: staan een paar nuttige zaken in voor o.a. leerkrachten. 

- mail Mireille: vraag van de OR of het nog zinvol is om jaarlijks een gezamenlijke ouderavond te 

plannen? Er staat voor 2017/2018 ook nog geen ouderavond gepland, in afwachting van wat er 

speelt kan er nog wel een avond gepland worden. (Idee: misschien in combinatie met een voorstellen 

van een evt. nieuwe directeur?)  

5. Notulen MR-vergadering 18-09-2107: worden vastgesteld. 

6. Procedure nieuwe directeur: Joop Fortuin schuift aan en geeft ons info over het stappenplan en 

de procedure voor een nieuwe directeur.  

7. Onderwerpen OR: we komen nog terug op het idee van een eventueel gezamenlijk jaarverslag. 

MR notulen staan altijd op de website, is dus een beetje dubbelop. Maar wanneer er geen 

ouderavond meer komt, is het wel goed om af en toe van je te laten horen naar ouders toe. 

8. Onderwerpen/notulen GMR: klopt het dat we al een tijdje geen notulen hebben ontvangen? 

9. GMR-MR reglementen: i.v.m. tijd kunnen we deze nu niet helemaal bespreken. Bernardus heeft al 

even gelezen, en heeft nog wel wat opmerkingen. Reglementen zijn stichtingsbreed  algemene 

richtlijnen, maar iedere MR afzonderlijk geeft er soms een eigen praktische invulling aan. We komen 

er nog op terug. 

10. CVO Palludara nieuwsbrief: In de brief komen vooral de voordelen van een fusie naar voren, er 

zullen ook vast nadelen zijn? Ter kennisgeving aangenomen. 

11. Onderwerpen Klaas Jan: De begroting van 2018 wordt toegelicht door KJ, ziet er goed uit. De OR 

is een stichting geworden, zij gaan het reglement kritisch bekijken wat voor gevolgen veranderingen 

dat heeft. (een ouderavond met een verplichte kascontrole is bv niet meer verplicht nu). 

12. Oars noch wat? Jildau geeft aan wel zitting te willen nemen in de MR, waar wij erg blij mee zijn! 

13. Volgende vergadering: 11 december 2017 om 19.00u! 

 

 



Aktielijst 

Onderwerp Wie? 

Wanneer is vlg MR-

basiscursus?  

Bernardus mailt PO 

Vraag van de OR: ouderavond 

nog zinvol? 

Bernardus informeert Mireille 

Uitblijven van de GMR-

notulen? 

Bernardus mailt Gerben 

Reglementen GMR-MR Bernardus geeft een eerste 

reactie. 

Nieuw MR lid kenbaar maken 

naar ouders? 

Bernardus vraagt KJ dit te 

doen. 

Flaubyt vlg vergadering Antina 

Agenda punten vlg 

vergadering. 

-Schoolkamp/musical & krimp 

-gezamenlijk jaarverslag 

OR/MR 

-GMR-MR reglementen 

-RIE 

 

 

 

 

 

 


