
Notulen MR vergadering 
Datum:10 januari 2018 
Plaats: personeelskamer Zilvermeeuw 
Tijd: 19.45 uur-21.45 uur 
 
Aanwezig: Marco, Marjon, Wim, Evelien, Ireen 
Afwezig: Cynthia, Renée 
 

opening 
Wim opent de vergadering om 19.45 uur 

notulen van 29 november 2017 
Notulen zijn vastgesteld . 

Directie Mededelingen 
Marco deelt verschillende personele zaken mee.  
Samenwerking Kivido: 
Er is ruimte om een onderwijsassistent aan te nemen.  
Het is fijn gezien de samenwerking met Kivido om een medewerker een aantal uren te 
benoemen als onderwijsassistent. Er zijn ondertussen gesprekken geweest.  
De MR geeft instemming met het project onderwijsondersteunende medewerker tot de 
zomervakantie. 
Ouders hebben verschillende vragen omtrent hoe het in de toekomst gaat lopen. 
MR stelt een tekst op met standpunt omtrent het vraagstuk onderwijsassistent, deze wordt 
door Wim met Marco besproken.  
Wordt vervolgd. 
Taalklas: 
De subsidie die we vorig jaar voor de taalklas hadden ontvangen, is door de gemeente 
omgezet in een definitieve toekenning. Van de noodzaak voor een derde taalklas is op dit 
moment nog geen sprake. 
Visie op onderwijs:  
Na een vruchtbare studiedag met Ineke van Sijl doen we in deze periode ook in de 
bovenbouw de eerste ervaringen op met het werken met het vaste dagritme voor een kind. 
Er volgen met haar nog twee studiebijeenkomsten. Deze komen in plaats van een 
personeels- en bouwvergadering. De visie en onderwijsontwikkeling heeft prioriteit.  
Samenwerkingsverband: 
Per kind krijgt de school 200 euro voor passend onderwijs per 1 januari 2018. 
Volgende vergadering is hier meer informatie over.  
Groep 8: 
Eind groep 8 wordt de IEP gedaan ipv cito. Marco zal dit met ouders communiceren.  

OR begroting : 
Nog niet ontvangen 

Huishoudelijk reglement MR doornemen en aanvullen/aanpassen. 
Verschuift naar de volgende vergadering 

GMR Notulen:  
Geen op- of aanmerkingen.  

jaarverslag 2016/2017 aanvullen/wijzigen  
verschuift naar een volgende vergadering 

afscheid Marjon:  



Marjon heeft wat lekkers meegenomen bij de koffie en krijgt bloemen en een boekenbon. 
We bedanken haar hartelijk voor 6 jaar actieve betrokkenheid bij de MR en de school.  

Rondvraag:  
Geen rondvragen 

Afsluiting:  
Om 21.30 wordt de vergadering gesloten.  

 


