
Agenda MR vergadering 17 april 2018 

17.00 lokaal Michiel 

Aanwezig: Marco, Michel, Lotte en Pauline 

 

1. Opening 17.05 door Michiel 

 

2. Goedkeuren notulen 20 maart 2018  

Pauline mailt deze naar Martijn 

 

3. Ingezonden stukken  

- model gelden werkdrukvermindering; MR wil graag dat de gelden voor werkdrukverlaging naar 

personeel gaat, bijvoorbeeld een leerkracht die vier dagen werkt een vijfde dag overkoepelend laten 

werken, een onderwijsassistent voor bepaalde uren of een dubbele achterwacht. 

-seminar ouders in de mr, Marco heeft aangegeven dat hij 15 en 16 mei niet kan. Marco meldt zich 

ook meteen af voor de volgende MR-vergadering. 

 

4. Subsidiegelden, punt schuift door. 

 

5. Punten vanuit de gmr, punt schuift door. 

 

6. Smoelenboek, Harry en Karin moeten nog hun stukje voor het smoelenboek opsturen. Vraag 

meteen wie er volgend jaar in de MR zit. Michiel, Lotte, Pauline en Marco hebben allen aangegeven 

dat ze er volgend jaar nog inzitten. 

 

7. Rondvraag 

Punt mededelingen vanuit directie als vast agendapunt in de vergadering. 

Volgend jaar niet iedere maand maar 6/7 keer, afhankelijk van de jaarplanning vergaderen. 

Invulling en taakomschrijving MR volgend jaar op de agenda volgende keer 

 

 

 

 

 



Actielijst   

Wie   Wanneer  wat  Status  

  

Karin  Voor mr 

vergadering 

Postvak MR checken  

  

  

Karin  Zo snel 

mogelijk  

Groepje formuleren om mee 

te lezen  

  

Pauline  Zo snel 

mogelijk  

Smoelenboek MR mailen 

naar Martijn  

  

Pauline  Zo snel 

mogelijk  

Notulen 20 februari mailen 

naar Martijn  

afgehandeld 

Harry en 

Karin   

Zo snel 

mogelijk  

Foto en verhaaltje mailen 

naar pauline   

  

Pauline Zo snel 

mogelijk  

Aanpassen tekst website afgehandeld 

Karin Zo snel 

mogelijk  

Poststukken inscannen  

Karin Zo snel 

mogelijk  

GMR reminden  

Lotte Zo snel 

mogelijk  

Training voor Marco, Pauline 

en Lotte in de whatsapp 

groep 

 

  

Jaarplanning: 

maand  onderwerp  actie  Opvragen 

op  

januari        

februari        

maart  Toelichting fin 

afrekening  

advies  Eind feb  

april        

mei  Bestuursformatieplan/ 

schoolformatieplan  

instemming    

juni  jaarplan  advies    

juli  Bestuur zendt 

jaarverslag van de mr   

    

augustus  jaarverslag  advies  Half juni  

september veiligheidsplan  instemming  Half juli  

oktober  Jaarbegroting 

en meerjaarbegroting  

advies  Half 

augustus  

november        

december        



 


