
Notulen MR dinsdag 18 december 2017 

 

Aanwezig: Marco, Karin, Michiel, Harry, Lotte en Pauline 

 

1. Opening  

Om 17.05 opent Karin de vergadering. 

 

2. Goedkeuren notulen  

Notulen vergadering 14 november zijn goedgekeurd. 

 

3. Ingezonden stukken  

Karin gaat weer wat frequenter kijken in het postvak van de mr. 

 

4. Vanuit Arjen  

• De concept begroting is goedgekeurd door Marton. Michiel gaat de formele 

instemming vanuit de mr naar Marton de Pinth, Baan van Croeswijk (finance 

controler)  en  Bob Hoogendam (HR)mailen. 

• Nieuwe leerkracht in de optimist start na de kerstvakantie. 

• Jaap Ritsema (Orion) en Arjen oriënteren zich op de toekomst. 

 

5. Nieuw MR lid personeelsgeleding; Lotte van der Biezen  

Lotte stelt zich voor. 

 

6. Instemmingsrecht van ouders op handelingsdeel opp (Karin) 

Karin en Arjen hebben van de week contact gehad. Er staan meerdere verouderde 

protocollen en documenten op de website. Onder andere de documenten over verwijdering 

en schorsing. Marcel van Velzen is ingehuurd door Prooleiden om alle documenten en 

protocollen na te lopen en waar nodig te actualiseren op vernieuwde regelgeving.    

Karin stelt voor een groepje te formuleren vanuit de ouders in de MR om mee te denken en 

mee te lezen met de inhoud van de leeswijzer OPP. Wordt deze door ouders hetzelfde 

gelezen zoals bedoeld? Karin mailt Jolijn en Atie hierover. Pauline mailt Karin hun 

emailadressen. 

 

7. Jaarverslag MR  

Karin is druk bezig met het jaarverslag. Karin vraagt aan Harry of hij de notulen heeft van de 

eerste MR vergadering in schooljaar 2016-2017. Harry gaat dit opzoeken en mailen naar 

Karin. 

 

8. Protocol/ richtlijn taxivervoer bij weercode (Karin) 

We willen dit punt graag inbrengen in de GMR. Karin gaat het formuleren en naar de GMR 

mailen. 

 



9. Rondvraag  

Lotte en Marco moeten toegevoegd worden in schoudercom bij de mr mailbox (Pauline mailt 

Lisette) 

Het rookhok is nog niet afgesloten, gaat dit nog gebeuren? Harry mailt de leerlingenraad een 

bedankbriefje voor hun input aan de MR. 

De volgende vergadering, op dinsdag 16 januari, zal plaatsvinden in proeflokaal Bregje aan de 

Breestraat in Leiden(op eigen kosten). Pauline reserveert en iedereen denkt na over één 

punt waar we vinden dat de MR over moet gaan vergaderen. Wat vind jij de visie/ 

doelstelling van de MR? 

 

Actielijst 

 

Wie  Wanneer wat Status 

 

Karin Nu en in jan Postvak MR checken 

 

 

Pauline Zo snel mogelijk Karin emailadressen 

Jolijn en Atie mailen. 

afgehandeld 

Michiel Deze week Instemming 

begroting naar 

Marton mailen  

 

Karin Zo snel mogelijk Groepje formuleren 

om mee te lezen 

 

Harry  Zo snel mogelijk Eerste notulen 

2016/2017 mailen 

naar Karin 

 

Karin Zodra mail van Harry 

binnen is 

Jaarverslag 

2016/2017 

 

Harry Voor de 

kerstvakantie 

Bedankbriefje voor 

de leerlingenraad 

 

Pauline Zo snel mogelijk Smoelenboek MR 

mailen naar Martijn 

 

Pauline Zo snel mogelijk Notulen 14 

november mailen 

naar Martijn 

afgehandeld 

Iedereen  Zo snel mogelijk Foto en verhaaltje 

mailen naar pauline  

 

Pauline  Begin januari Proeflokaal bregje 

reserveren voor 6 

personen voor 16 

januari 

 

 


