
Maandag 29 januari 2018 
Aanwezig: Sandra, Erik, Hogla, Fausta, Karen, Laura en Marjolijn   
Notulist: Marjolijn 
 

1. Opening 
Erik opent de vergadering om 20.15 uur 
 

2. Aanvullingen agenda / Rondvraag/ mededelingen 
De vergadering van 12 maart wordt verplaatst naar woensdag 14 maart.  

3. Notulen 
Notulen van vorige vergadering is goed gekeurd en wordt vrijdag, met de nieuwsbrief, 
naar de ouders verzonden. 

4. Financiële verantwoording ouderraad 
Er is een gesprek tussen de OMR en de Ouderraad geweest en er zijn afspraken 
gemaakt.  

5. Oudertevredenheidsonderzoek (agendapunt vanuit vorige vergadering) 
De resultaten van de oudertevredenheidenquête zijn besproken. Conclusie is dat over 
het algemeen de meeste ouders tevreden tot zeer tevreden zijn over de school. 
Opvallend punten zijn dat ouders vinden dat het schoolplein niet fijn is ingericht en dat 
de wc’s niet altijd goed schoon zijn. De OMR gaat met ouders in gesprek over wat 
ouders nu echt vinden van het schoolplein en de hygiëne in de school en met name 
welke oplossingen zij zelf zien. Dit wordt teruggekoppeld op de volgende MR-
vergadering.   

6. Onderwijsconcept (bekendmaking januari/ uit notulen vorige vergadering) 
Hier is nog geen besluit overgenomen. 19 maart is er nog een studiedag, op deze dag 
gaan wij ons hier als team nog verder in verdiepen.  

7. Openstelling schoolpleinen (vervolg vanuit vorige vergadering) 
Vanaf 10 februari gaat er gewerkt worden met een sleutelbeheerder. De bedoeling is 
dat de schoolpleinen dan ook geopend zijn in de weekenden en de voorjaarsvakantie.  

8. Jaarverslag MR 
Er moet nog een jaarverslag komen voor het schooljaar 2016-2017. De notulen 
worden verzameld en Marjolijn gaat aan de slag met dit verslag. 

9. Mededelingen Sandra: 
• Carla vertrekt per 1 maart en Sandra is opzoek naar een vervanger. Waarschijnlijk 

is dit pas per 1 april rond.  
• Er wordt gezocht naar een nieuw GMR lid, dit is neergelegd bij het team.  
• Hogla en Erik zijn bij het gesprek met het bestuur tijdens de bestuurlijke visitatie, 

zij zullen ook nog ouders benaderend ie ook bij dit gesprek aanwezig kunnen zijn. 
Dit gesprek zal plaatsvinden op maandag 12 februari 12.15 uur tot 12.45 uur. 

• PMR maakt een afspraak met Sandra om het overleg model te bespreken.  
10. Erik sluit de vergadering om 21.10 uur.  


