
Agenda MR-Vergadering 
 
 
12 maart 2019 (14.30 uur – 16.00 uur) 
Locatie: De Pikeloer 
 

1. Opening 
2. Notulist – Tineke Bremer 
3. Mededelingen / ingekomen stukken / bespreekpunten (zie extra punt 5: WAWW) 

- Algemeen 
- OMR / GMR 
- AC 

4. Actielijst 

Actiepunten / Besluitenlijst MR-vergadering d.d. 15-01-2019: Wie? 

1. MR-leden reageren via de mail op opzet agenda’s vergaderrooster MR. Eric 
wijzigt eventueel. 

2. Doorgeven 3 MR-leden voor scholing (via OMR). - gedaan 
3. Na scholing wordt het standaard Gearhing-reglement voor MR-en aan onze 

school / situatie aangepast. 
4. Overleg MR en AC over Begroting en Planning AC: 5 februari. 

AC gaat met begroting aan de slag, team begint met opzetje 
jaarplanning/kalender voor volgend schooljaar (doel: afstemming 
activiteiten team, AC, versiercommissie, enz. en mogelijkheid tot bundeling 
aanvraag giften bij verschillende ‘potjes’ in het dorp.), overleg met Thijs 
rondom goedkopere bankrekening AC. 

5. Overleg met DB over rookvrije generatie / rookvrij schoolplein (via oud-papier-
pot worden borden voor op en rond het schoolplein aangevraagd) en krimp ( 
verkennend gesprek met DB gehad, proces gaat verder).  

6. Uitzoeken regels rondom ‘gezonde school’. Begeleidingstraject GD ‘ De 
Gezonde School’ zal worden aangevraagd.  

7. Opfrissen website (namen aanpassen, enz.). Mee gestart, wordt verder aan 
gewerkt. 

8. Zoekt contact met Geart Rypkema over studiedagen / vrijedagen. Voor dit 
schooljaar stond alles al vast, tijdens vergadering 4 juni bespreken we het 
vakantierooster, studiedagen, enz. voor het volgende schooljaar. Geart 
Rypkema wordt hiervoor uitgenodigd. 

9. Het jaarverslag van de zakelijke ouderavond is akkoord bevonden. 
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5. MR  

- Besteding vrijwillige ouderbijdrage. Verantwoording vorig schooljaar, vaststelling 
begroting/plan voor volgend schooljaar. – Dit punt hangt samen met het veranderen van 
achteraf verantwoorden naar vooruit begroten.   

- Overige zaken vanuit bestuur –  
- Formatie – komt pas in juni aan bod. 
- Extra agendapunt: Werken aan wat werkt. 
De MR heeft in november 2018 met de schoolleiding afspraken gemaakt omtrent de te 
organiseren ouderbijeenkomst (vervolg op ‘werken aan wat werkt’). Hetgeen / Het traject dat 
nu wordt geboden voldoet qua insteek niet aan onze  verwachtingen. 

6. Rondvraag – 
7. Sluiting 

 

Actiepunten / Besluitenlijst MR-vergadering d.d. 12-03-2019: Wie? 



Agenda MR-Vergadering 

1. Opzetje jaarplanning/kalender voor volgend schooljaar (doel: afstemming activiteiten 
team, AC, versiercommissie, enz. en mogelijkheid tot bundeling aanvraag giften bij 
verschillende ‘potjes’ in het dorp.), datum: 12 juni 
 
2. Overleg met Thijs vd Veen over goedkopere baknrekening AC 
 
3. Begeleidingstraject GD ‘ De Gezonde School’ zal worden aangevraagd. 
 
4. Geart Rypkema uitnodigen voor deel vergadering 4 juni (bespreken vakantierooster, 
studiedagen, enz.) 
 
5. Contact opnemen met Arnold Oosterdijk i.v.m. vervolg ‘Werken aan wat werkt’ 
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