
Notulen 29-10-2015 
 
Afwezig: Lidy, Anneke, Marjolijn, Janneke en Simon.  
 

1. Opening: Simon is afwezig wegens ziekte.  
2. Directiemededelingen: 

Arjan Kiers zal binnenkort aanschuiven, zodat hij het e.e.a. kan toelichten over de begroting.  
Opvallend is dat er een hoog bedrag staat voor studie. Dit komt vanwege de hoeveelheid 
masterstudies. Stookkosten gaan naar beneden.  
 

3. Zie punt 2. We schuiven dit punt door naar een volgende keer.  
4. Leerlingtelling/prognose: leerlingaantal daalt nog steeds. In schooljaar 2019-2020 wordt 

stabiliteit verwacht.  
5. Schooljaarplan. Het plan is goed leesbaar en beknopt weergegeven. Tijdens de 

informatieavond over het continuerooster worden de behoeften en meningen gepeild onder 
ouders t.a.v. We gaan akkoord met het schooljaarplan. Bij deze vastgesteld.  

6. OR 4-11 vergadering over oud papier. Afhankelijk hiervan wordt de ouderbijdrage 
vastgesteld. 

7. Als ouder/MR-lid voert Jeroen G. het woord. In groep 7 is een achterstand op het gebied van 
rekenen en taal. Jeroen heeft hier met Simon over gesproken. Jeroen oppert om na de 
kerstvakantie extra tijd vrij te maken voor deze leerlingen op vrijdagmiddag (vrije middag) 
om de achterstanden, waar mogelijk, weg te werken.  
Op het moment wordt er in de klas veel aandacht besteed, door de leerkrachten, aan de 
problematiek, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied. Is de achterstand binnen de 
reguliere uren in te halen? Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om meer tijd vrij te maken voor 
taal en rekenen. De vraag is of de school kan onderzoeken of en welke mogelijkheden er zijn. 
Personeelsgeleding MR zal dit voorleggen aan directie en IB.  

8. Notulen zijn goedgekeurd. 
9. Verkiezingen: Michiel en Jeroen stellen zich herkiesbaar. Rob Beekmans heeft zich ook als 

kandidaat aangemeld. Een ieder zal een motivatie aanleveren naar Anneke. 
10. Geen nieuws vanuit de GMR. Volgende week is er een GMR vergadering.  
11. Uitje MR op 11-11-2015: helaas is de kookstudio bezet op deze avond. Andere suggesties 

doorgeven aan Marjolijn en Janneke.  
12. Het wordt op prijs gesteld dat alle MR-leden op de zakelijke ouderavond aanwezig zijn.  

Henk: bij eventuele sneeuwval, is er iemand die een pad kan maken? Ger zal hier, waar   
nodig, voor gevraagd worden.  
Willemijn: datum volgende MR-vergadering is 11-12. Dit is op een vrijdag. De volgende MR-
vergadering vindt plaats op woensdag 9-12.  We zullen dan ook moeten bekijken hoe de 
verschillende taken verdeeld worden.  
 
Vertrekkende MR-leden: Marjolijn, Rolf, Lidy, Janneke B.  
 
Notulist: Willemijn Spijkerman  


