
 
Notulen MR 14 mei 2018 

 
 

 
Vergadering: MR 
Datum: maandag 14 mei 2018 
Plaats: Keuchenius 
Tijd: 19.30 uur aanvang vergadering. 
 
Aanwezig: Lenneke, Ton, Willemijn en Stijn 
Later aanwezig: Lucy, Yvette en Marco. 
Notulist: Stijn 
 
Notulen 
1. De opening door Lucy wordt doorgeschoven. 
 
2. Marco vraagt aan de MR of er vragen zijn over de verstuurde mededelingen. 
 Er moet naar ouders gecommuniceerd worden dat Wendy weggaat. 
Na aanleiding van de SoVe-enquête moet er in het team gesproken worden over het 

meenemen van eigen spullen. Het trekken van conclusies is lastig.  
Het is nog niet bekend wie onze nieuwe leescoördinator is.  
De MR geeft instemming.  
Marco heeft nog geen zicht op de formatie. Volgend jaar willen we wel starten met acht 

groepen. 
  
 
3. Willemijn vertelt over LeerKRACHT in de klas. Een bordsessie wordt in alle 

groepen ingevoerd. Er is overlapping mogelijk tussen de twee groepen. Bij de 
workshops van de andere groepen worden ook collega’s van de andere groep 
uitgenodigd. Lucy wil het meer naar de praktische kant. Willemijn benoemt dat we 
die kant ook op willen. 

 
4. De notulen van 20 maart 2018 worden goedgekeurd. 
 
5. Bij de ingekomen stukken heeft Lucy de MR uitgenodigd voor haar trouwerij.  
  
6. Vanuit de GMR kwamen er vragen over de inzet van het geld voor passend 

onderwijs. Marco heeft voor de collega’s een enquête gemaakt. Er is ook 
gesproken over het selectiebeleid. Het is niet wenselijk (lees: niet verboden) dat 
leerlingen van leerkrachten op dezelfde school zitten als hun ouders. Bert heeft 
verteld over de nieuwe CAO. Hierin verandert er niet veel.  

 
7. Goedkeuring/instemming MR, vanuit Jaarplanning:  
 Het internetprotocol wordt doorgeschoven. 

Het formatieplan is nog niet bekend. 
Het marketingbeleid wordt doorgeschoven 
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8. Er zijn geen reacties gekomen van ouders om de Oudergeleding van de MR te 
versterken. Marco brengt de vraag opnieuw onder de aandacht bij de ouders.  

 
9. Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
    
10. Lenneke sluit de vergadering. 
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