
 

 

 

 

 MR     Donderdag 4 november 2021 om 19:00uur 

 

Aanwezig: Paul, Carien, Maria, Natalie, Regat en Saskia. Danielle sluit om 20:00uur 

aan. 

 

Afwezig: - 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

• Welkom en kennismaking. 
De zittende en de nieuwe leden hebben zich aan elkaar voorgesteld.  
 

• MR huishoudelijk reglement.  
Dit is doorgelezen, besproken en bijgesteld; de voorzitter en de  secretaris zijn 
gekozen. 
 

- Opmerkingen & vragen:  

• Waar heeft de MR instemmings- of adviesrecht? Vanuit de cursus MR is er 
een lijst. Deze wordt opgezocht en op volgende vergadering besproken. 
Tip: Bij elk agendapunt op de MR agenda benoemen of het advies of 
instemmingsrecht van toepassing is. 

• Actiepunt: de ouders weten de MR niet goed te vinden. Op de komende 
vergadering bespreken hoe wij meer bekendheid kunnen geven aan de MR. 

• MR-ouders als klankbord voor de ouders. Voor de ouders van de 
oudergeleding ligt hier de uitdaging om ouders uit te nodigen om mee te 
denken met de school. Als voorbeeld zijn de werkgroepen. 
Bij onvrede of vragen over de dagelijkse praktijk kunnen ouders terecht bij de 
leerkracht. 

• Notulen MR staan op de website. Telkens als de notulen klaar zijn en goed 
bevonden zal er een schoolapp uitgaan met een berichtje hierover met een 
linkje naar de website,  

• App groep voor de MR-leden: is dit mogelijk om te realiseren?  
M. informeert binnen school.  

• De website bevat veel verouderde informatie. M. vraagt dit na binnen school. 

• Notulen MR:  Is het mogelijk om het in een gezamenlijke map te zeggen?  
M. vraagt dit na. 

• De vergadering wordt verzet naar de dinsdagen. Actie C. 
 

- Jaarverslag 
V. en C lezen de eerste aanzet van Paul door en vullen nog aan waar nodig. 
P. onze hartelijk dank hiervoor. 
Actie: 18 november is klaar en mailen naar de andere MR leden. Indien akkoord 
kunnen ze op de website.  
 
 



- Fondsenwerving: speerpunt van dit schooljaar. 
Werkgroepen starten met ouders vanuit de MR. onder leiding van de MR-leden. 
Fondsenwerving is voor dit schooljaar het speerpunt voor onder andere een nieuw 
schoolplein (hopen we dit schooljaar nog te realiseren - ontwerp en doel passend bij 
de visie van de school) en PR ; De school meer bekendheid geven in de 
buurt/omgeving. 
 

 Op de volgende vergadering staat dit op de agenda als bespreekpunt. 
Vooraf de al bestaande teksten over de werkgroepen sturen naar alle MR-
leden.(actie; V.)   

 
- Afscheid van Paul. 

Met een mooie bos bloemen nemen we afscheid van Paul Absil. Hij is 15 jaar 
betrokken geweest met het wel en wee van de school en deels in de MR. Nu zijn 
kinderen niet meer onze school bezoeken is het afscheid dan toch een feit. Danielle 
bedankt hem voor alle inzet en zijn betrokkenheid, namens het hele team. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


