
 
Notulen MR 30 januari 2019 

 
 

Vergadering: MR 
Datum: woensdag 30 januari 2019 
Plaats: Keuchenius 
Tijd: 19.00 uur aanvang vergadering. 
 
Notulen 
 
Aanwezig:  
Oudergeleding: Lenneke Koudijs (voorzitter), Tessa Hulhoven en Ton de Koning. 
Personeelsgeleding: Constantijn van Putten (notulist) en Netty Oliver 
 
1. Netty opent de vergadering met een kort verhaaltje over een parel in Gods hand.  
 
2. Marco deelt een aantal mededelingen betreffende de notulen. 

Hij geeft uitleg over de plannen. Deze zijn tijdens een studiedag besproken. Plannen 
worden alleen gemaakt als ze nodig zijn en altijd in overleg met de IB-er. 
- Actiepunt: Wilma en Lucy maken een (kort) stappenplan, zodat duidelijker wordt wanneer 

een individueel handelingsplan gemaakt moet worden. 
       Marco deelt een drietal vertrouwelijke items betreffende personeelszaken. 
       Marco geeft aan dat er binnenkort een inspectiebezoek komt. Ter kennisgeving.  
       Marco vraagt aan de MR een reactie over de SOP en schoolgids. De MR geeft aan dat  
       de schoolgids op orde is. Bij het SOP gaat het om tekstuele aanpassingen. Marco past  
       deze direct aan. MR keurt beiden goed.  
 
3. De notulen van 10 december worden goedgekeurd. Voor deze op de site komt, moet 

deze nog worden nagekeken op bijvoorbeeld namen.  
 
4. Er zijn geen ingekomen stukken:  

  
5. De GMR is nog niet bij elkaar gekomen.  
 
6. Er is geen begroting gekomen. Lenneke neemt dit punt mee in haar overleg met Marco.  
 
7. Er wordt gekeken naar het rooster van aftreden. Lenneke past het aan betreffende de 

schooljaren. 2014/2015, 2015/2016 enz. 
 
8. Tessa geeft aan dat ze een ouder gesproken heeft die graag zou willen dat de traktaties 

in met name groep 3 (grote groep) gezonder zouden moeten zijn. In de schoolgids staat 
bij 8.2 dat dit eventueel wel mogelijk is. Stijn geeft het door aan de leerkracht van groep 
3.  

    
9. Lenneke sluit de vergadering om 19.55 uur. 
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