
MR vergadering 30/10/2017 

 

Aanwezig: Henk, Gerry, Johan, Bregje, Bas 

 

Mededelingen Henk: 

 Leerlingen: 

 20 kinderen zijn voor 1 oktober 2018 aangemeld. Er gaan er 29 weg aan het eind van dit 

schooljaar. Waarschijnlijk komen er nog 5 nieuwe leerlingen bij. Het is dus zaak om er nog 

enkele bij te krijgen. 

 De leerlingenraad is gekozen en enkele extra activiteiten voor de leerlingen hebben al 

plaatsgevonden: het schoolreisje en de disco-avond. 

 Het vervolg van muziek met een staartje loopt nog steeds. Daarna zullen we gaan bekijken 

hoe we verder kunnen. 

Personeel: 

 Kleine meneer Henk is volgende week 40 jaar op school. We zullen hier op een gepaste 

manier op 8 november aandacht aan besteden. Brabants centrum en het jeugdjournaal zijn 

uitgenodigd. 

 Juffrouw Ingrid heeft ervoor gekozen om haar afscheid alleen met het team en oud 

teamleden te vieren. 

Begroting: 

 De eerste begrotingsgesprekken zijn achter de rug. Na wat bezuinigingen is de begroting 

sluitend gemaakt. Het gaat om kleine bedragen die slechts beperkte impact zullen hebben. 

Ouders: 

 De ouders die zich bezighouden met het schoolplein hebben een voorstel ingediend. Hier 

gaat Henk kritisch naar kijken. 

 

Onderwijs: 

 Met het team en onze begeleidster voor cultuuronderwijs gaan we a.s. donderdag 2 

november de stand van zaken bekijken, wat scholing volgen en bezien wat we in de toekomst 

als ‘voorloperschool’ gaan ondernemen.  

 Henk, Reinout en Bregje hebben vandaag een gesprek met de krant gehad over Snappet. Dit 

komt deze of volgende week in de krant. 

 

Begroting: 

De begroting is besproken, hij is sluitend voor 2018. 

 

 

 



Ingekomen en verstuurde post: 

Bericht van Ton Reijnen: Hij heeft gereageerd op de wijziging van 6 naar 4 leden in de MR. Hij is 

hiermee akkoord gegaan. 

 

Conceptbrief herkiesbare plaats binnen de MR: 

Brief is aangepast en volgt spoedig op het ouderportaal. 

 

Het tijdpad en de inhoudelijke organisatie van de verkiezingen wordt verschoven naar het besloten 

agendapunt. Johan zal dan de vergadering verlaten. 

Met het oog op de aankomende verkiezingen verschuift het agendapunt waarin we de taakverdeling 

van de MR bespreken naar de volgende vergadering. 

 

Jaarverslag: 

Het jaarverslag is goedgekeurd en komt volgende week op de website. 

 

Actiepunten van de vorige vergadering: 

Begroting van de oudervereniging/ hoogte ouderbijdrage/ agenda en notulen oudervereniging 

schuift door naar de volgende vergadering omdat we hier nog geen terugkoppeling van hebben 

gehad. Johan sluit zo aan bij de oudervereniging. 

 

WVTTK: -- 

Vaststellen volgende agenda:  

 Begroting van de oudervereniging/ hoogte ouderbijdrage/ agenda en notulen 

oudervereniging 

 Taakverdeling van de MR. 

 Uitslag van de verkiezingen. 

 

De notulen van 25 september zijn goedgekeurd. 

Bas neemt nu voor het besloten agendapunt het voorzitterschap waar. Johan verlaat de vergadering 

i.v.m. het besloten agendapunt. Hierna wordt de vergadering gesloten. 

 

 

 


