
MR vergadering 3-11-2014 

Aanwezig: Geert-Jan, Tanja, Vivian, Rob, Ronald, Renate, Jolanda 
 
Agenda 
Vaste agendapunten: notulen, post, bestuur, nieuwbouw, personeel, schoolzaken en rondvraag. Jolanda 
mailt voorafgaand aan de vergadering de agenda naar Rob. Hij kan deze dan aanvullen en mailt ze naar 
de MR leden. 

Notulen 
Notulen 8-9-2014 akkoord. Vanaf heden zorgt Rob voor plaatsing van de notulen op de websites zodat ze 
beschikbaar zijn voor een ieder. Jolanda mailt ze de maillijst ter controle naar Rob. 
 
Post 
Geen Post. 
 
Bestuur 
Vergadering van bestuur is over 2 weken. Derde toezichthouder zou gekozen zijn zo ook een nieuwe 
voorzitter waarvan startdatum nog niet bekend is. 
 
Nieuwbouw 
Alles op schema. In plaats van ruimte voor karate/judo komt nu fitness- en aparte vergaderruimte. Geert-
Jan probeert taxi/logistiek werkgroep te formeren. Verder zorgt hij voor info brief voor ouders over 
fondsenwerving en evt. flyer met info over de projecten waar geld voor ingezameld wordt. 

Personeelsmutaties 
Geen bijzonderheden. 

Schoolzaken 
* Geert-Jan start werving 5e LC functie op. 
* Innen ouderbijdrage blijft een probleem. Ca. 40% betaalt niet. Overwogen wordt de ouderbijdrage af te  
  schaffen. 
* Handelingsgericht werken wordt ingevoerd zowel op SO als VSO. Houdt in dat er met name gekeken 
  wordt naar het kind en de onderwijsbehoefte zo nodig multidisciplinair. Waakzaam zijn voor nieuwe 
  formulierenstroom. 
* Inspectie bezoek was goed. Moet oplossing gezocht worden voor ’s ochtends kwartier pauze bij VSO. 
   Wordt niet geteld als lestijd. 
* Nieuwe cao schijnt akkoord te zijn. De PO raad zal waarschijnlijk met bespreekpunten komen. 
 
Rondvraag 
Gesprek OPR nog niet geweest. Rob krijgt geen contact. 
Geert Schaap wordt lid Koers VO 
 
Volgende vergadering: 26 januari 19:00 uur 
 

Schema van aftreden is juli 2014 Rob, juli 2015 Vivian, Tanja, Ronald en Jolanda, juli 2016 Renate 
 
Vaste agendapunten: notulen, post, bestuur, nieuwbouw, personeel, schoolzaken en rondvraag 
Agendapunten 26-1 o.a.: aftreden MR leden. 
Agendapunten 20-4 o.a.: 
Agendapunten 1-6 o.a.: 


