
 

Notulen MR vergadering 29 oktober  

Plaats: lerarenkamer Plataan . 

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur.  

 

Aanwezig: 

Leden O.G: Desiree, Janneke, Marjan 

Leden P.G: Miranda, Anneke, Bertine 

 

1: Welkom en opening agenda.  

Desiree opent de vergadering. 

2. Notulen vorige vergadering bespreken en vaststellen. 

De notulen van 10 september 2018, worden vastgesteld. 

3: Mededelingen.  

Er zijn geen mededelingen. 

4: Binnengekomen-  en uitgaande post (mail en post).  

• Link naar verkeerde notulen. 

Is reeds opgelost. 

• Cursussen. 

Op dit moment is er geen behoefte aan een cursus. Mocht er SKOBOS breed iets 

georganiseerd worden dan  sluiten we graag aan. 

• Reglementen  (mail Frans Bruinsma). 

We krijgen zo spoedig mogelijk een reactie van Frans. 

• Agenda en notulen delen met achterban (mail Stance). 

Contact gehad met Stance en besproken dat we graag overleg hadden gehad. 

• Mail vanuit SKOBOS over de missie en visie van SKOBOS 

• Info MR. 

• MR magazine. 

 

6: Mededelingen vanuit de GMR. 

- Er is een nieuwe voorzitter benoemd. Susan Quirijn. Ze is een ouder vanuit de Beerze 

- GMR is bezig met een profielschets voor een nieuwe College van Bestuur. 

 

7. Verkeer. 

- Woensdag 7 november is de fietsverlichtingsactie. Van 8.00 uur tot 8.25 uur. Ouders 

controleren  de verlichting van de fietsen aan de hand van een checklist. 

- In overleg met de gemeente wordt gekeken of het verkeersexamen digitaal afgenomen kan 

worden. 

- We gaan proberen om een gezamenlijk overleg te plannen met alle basisscholen over het 

BVL. 



 

 

 

 

8. Besloten deel: werkvergadering. 

- Het jaarverslag is besproken en aangepast. 

- Financieel jaarverslag is goedgekeurd. 

- Communicatie naar de ouders blijft dit jaar een speerpunt van de MR. 

- Het jaarwerkplan van  de MR is aangepast en aangevuld. 

9. Mededelingen vanuit de directie. 

Geen mededelingen vanuit de directie. 

10. Rondvraag:  

- Activiteiten die gedaan kunnen worden tijdens het overblijven zijn besproken met de 

kinderen. Ze hebben hun voorkeuren doorgegeven. 

- Graag allemaal de vergadering goed voorbereiden. Dat werkt sneller. 

De volgende vergadering is 10 december 2018. 

We sluiten de vergadering om 20.50 uur. 

 

 

 

 

  

 


