
 

Agenda MR vergadering  
Donderdag 21 september 2017, 18.00 uur. 
Aanwezig:  Linda Kuiper (voorzitter), Marco Kooi (notulist), Elly Hoekstra, Korine Zandstra, Roeline 
van der Wal (secretaris), Ans Alers (directeur), Barbette Boneschansker, Miriam Mulder. 
 
Afwezig: - 

 

Agendapunten (nieuwe agendapunten doorgeven aan secretaris) 
Vaste agendapunten: 

1. Opening 
● Afscheid Elly 
● Welkom Miriam! 

 
2. Mededelingen 

 
3. Notulen/ actielijst vorige vergadering(en): 
● 03-07-2017: Goedkeuring notulen 
● Actielijst doornemen 
● MR leden gaat een persoonlijk bericht/voorstellen in de Nieuwsbrief. Komt volgende 

vergadering terug. 
● Secretaris maakt een nieuwe actielijst wordt gemaakt voor schooljaar 2017-2018 

 
 

1. Ingekomen post 
Secretaris gaat regelmatig de inbox van het MR monitoren 
1. Gepersonaliseerd leren 
1. Huisvesting 
De gemeente Veendam wil per 1-1-2018 dat de school zijn eigen Voorschool (PSZ) verzorgd. 
Uiteindelijk moet het in schooljaar 2018-2019 geregeld zijn.  

 
Toegevoegde agendapunten: 

● Advies: Plan Ans over inval ziekte 
De namen bij ad2 aangepast naar “2 leerkrachten”. Verder is de PvA goedgekeurd door de MR. 

● Ondersteuningsplan van SWV; nieuwe informatie gearceerd 
Binnenkort volgt een nieuw Ondersteuningsplan. Deze wordt dan door de directie aangevuld met 
schoolspecifieke informatie oa plusklas. (gearceerd) 

● Bezoek John van Meekeren, 3 oktober a.s. 
Vanuit de MR gaat 1 ouder en 1 leerkracht mee naar dit bezoek 

● Protocol schoolzwemmen, zie Google Drive 
MR is akkoord met het protocol en de directie zal het protocol ondertekenen 

 
Agendapunten vanuit jaarplanning: 
1. Vaststellen schoolgids, zie Google Drive 
De Schoolgids is herzien. Secretaris zal de aandachtspunten sturen naar de directie; die past het 
aan. 
2. Vaststellen schooljaarverslag, zie Google Drive. 
Vastgesteld.  
3.  
4. Scholingsbehoefte MR 
MR heeft onderwijsbureau gemaild over scholing. Terugkoppeling volgende vergadering. 



5. Taakverdeling MR  
Volgende vergadering. 
6. Vaststellen hoofdlijnen schooljaarplan 17-18.  
              (tijdens vergadering laten zien in schoolmonitor) 
Iedere vergadering schoolmonitor openen en doorlopen. 
7. Advies in keuzes totstandkoming van schoolbegroting 
Er komt een extra vergadering om dit te bespreken. Directie geeft een datum door via de app. 
Oudergeleding vraagt aan John van Meekeren of de tijd tussen ontvangst van begroting en het 
vaststellen langer kan. Nu is het +/- 1,5 week. 
1. Vaststellen vergaderrooster MR 2017-2018 
Het worden donderdagen. Starttijd 18 uur. 

 
Rondvraag: 
- 


