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Notulen MR-vergadering (99) te  Dordrecht op 17-06-2019  

 

Aanwezig namens ouders: Wimke de Vries, Marlies Feenstra, Catharina den Ouden, Stephanie                                                              
                                                         Verschuren en Jacqueline van Wijngaarden.   
 
Aanwezig namens personeel:     Anneke van IJken (voorzitter) en Titia Wiegers (notulist). 

                                                         Bij agendapunt 7: mevrouw van Laren (directie).                                                                        
                                                                                                                                             

 

1. Opening MR vergadering.  

De voorzitter, Anneke van IJken,  opent de vergadering door ons welkom te heten.  

 

2. Definitief vaststellen notulen 13 mei 2019 en tekenen presentielijst. 

De notulen van 13 mei 2019 worden definitief vastgesteld en goedgekeurd. De voorzitter en 

de secretaris ondertekenen de notulen. Ook de presentielijst wordt getekend. 

 

3. Definitief vaststellen agenda 17 juni 2019. 

De agenda wordt definitief vastgesteld.  

4. Bespreken actielijst 13 mei 2019.  
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.  
 

5. Overleg MR. 
 

A. Langszij MR (voor september 2019) (besluitvorming). 
We leveren de volgende kopij aan:  

- Interview: “een dag uit het leven van….”, 
- Iets delen over het nieuwe jaarthema: Public Relations (PR), 
- Groepsfoto van de MR leden, 
- Voorstellen nieuwe MR leden, 
- Indien nodig: oproep nieuwe MR leden.  

                                                                              
B. Jaarverslag MR 2018-2019 inclusief financiële verantwoording (beeldvorming). 

Het jaarverslag wordt doorgenomen en aangepast.   
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C. Werkplan 2019-2020 inclusief begroting (beeldvorming). 

Het werkplan en de begroting worden doorgenomen en aangepast. 
 

D. Aanpassen MR flyer (besluitvorming). 
Jacqueline zal de MR flyer up to date maken.  

  
E. Lijsten MR: 

• Adressenlijst MR leden 2019-2010, 

• Samenstelling MR 2019-2020 en taken t.b.v. bestuur, LOVT en achterban, 

• Rooster van aftreden MR leden aanpassen. 
           Catharina den Ouden en Jacqueline van Wijngaarden worden vast ouderlid.  
           Judith Leunis en Willeke Vat worden plaatsvervangend ouderlid. De MR is compleet voor    
           komend schooljaar. Hier zijn we blij mee. 
           De diverse lijsten worden besproken en aangepast. 
  

F. Foto maken MR leden t.b.v. Langszij en flyer MR. 
          Er zijn vandaag te weinig leden van de nieuwe MR aanwezig. Afgesproken wordt dat iedereen                                                       
          een foto naar Jacqueline mailt. Zij zal er een collage van maken voor de Langszij en de flyer van        
          de MR. 
 

G. Organiseren attentie t.b.v. de Dag van de Leraar. 
Hoewel aftredend, zal Stephanie Verschuren toch de attentie in het kader van de Dag van de 
Leraar verzorgen. 
 

H. Voorbereiding overleg bestuur (informatief). 
Het overleg met het bestuur in januari 2020 wordt de volgende MR vergadering voorbereid. 

 
6. Lunchen. 

7. Overleg MR met directie. 
a. Realisatie strategische doelen (informatief) (bijlage) 
b. Halfjaarlijkse rapportage financieel (informatief) (bijlage) 
c. Halfjaarlijkse rapportage organisatie (informatief) (bijlage) 
d. Voortgang statuten bestuur (informatief) 
e. Schoolgids 2019-2020 (OMR=IB) 

 
  

• De diverse rapportages en bijlagen worden door de directeur, mevrouw van Laren, naar 
tevredenheid toegelicht. 

• Stand van zaken Krimpen aan de IJssel: komend schooljaar blijft deze locatie open op 
maandag, de dinsdag vervalt. 

• Stand van zaken voortgang statuten bestuur: we worden hierover bijgepraat. De aangepaste 
statuten volgen. 

• Aan de schoolgids 2019-2020 wordt gewerkt. Zodra de schoolgids tekstueel klaar is zal de 
PMR na eventuele aanpassingen hiervoor instemming geven. (IB) 

• Op 16 september aanstaande komt de onderwijsinspecteur voor een inspectiebezoek. Er zal 
ook worden gepraat met de MR. Over de planning horen we binnenkort meer.   

• MR en directie nemen afscheid van Stephanie Verschuren en Wimke de Vries. We bedanken 
hen voor hun jarenlange, enthousiaste inzet voor de MR. 
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8. Mededelingen, binnengekomen post, rondvraag, usb stick uitwisselen. 
De usb stick wordt uitgewisseld.                                                                                                                                     

 
9. Sluiting. 

Anneke sluit de vergadering. 
 
Ondertekening voor goedkeuring 

Datum:   voorzitter                              secretaris 

   (Anneke van IJken):   (Wimke de Vries): 

 

 
Volgende MR vergadering: maandag 16 september 2019 

 

 

 

• AB wil zeggen      : adviesbevoegdheid 

• IB wil zeggen       : instemmingsbevoegdheid 

• OMR wil zeggen : oudergeleding MR 

• PMR wil zeggen  : personeelsgeleding MR 

 

 

 

 

 

 


