
Notulen MR vergadering 17 April 2018 

 

Agenda: 

1. Notulen vorige vergadering 
2. Vakantierooster 2018/2019 
3. Schoolfruit 
4. Formatie 2018/2019 
5. Protocol: Niet samenwonende ouders 
6. Schoolgids 
7. Scholing Leerkrachten 
8. Rondvraag 

 

Aanwezig: Brenda, Menno, Ank, Chantal en Peter 

 

1. Notulen vorige vergadering: 

-Vluchtprotocol: actie sleutelkastje. Kastje geen meerwaarde. Sleutel aan key koord 
bij BHV-hesje. Ank afspraak doorgeven aan Marco. Nog een hesje regelen voor 
Karin. Gezamenlijk als BHV-ers eerdaags even zitten om protocol nog weer eens 
door te nemen. 

-Opbrengst sponsoractie Brede school Middenmeer: De opbrengst zit in een 
overkoepelend potje wat wordt bheerd door de Penningmeester.  

-Overzicht aftreden MR leden: Actie Brenda om Eva te vragen naar de nog aan te 
leveren lijst. 

-Brede School overleg v/d 3 MR’s: Actie Brenda om leden te achterhalen. 

-Verkeersveiligheid: Brief naar de gemeente moet nog gebeuren. Peter heeft zijn 
hulp hierbij aangeboden. 

-Scholing MR Chantal: Chantal heeft het als leerzaam en verhelderend ervaren. 

 

2. Vakantie rooster 2018/2019 

Volgend schooljaar zijn er 7 studiedagen. 6 studiedagen en goede vrijdag. 



De groepen 1 t/m 4 gaan 940 uren draaien waardoor deze nog 3extra dagen vrij 
zijn. 

Deze worden zoveel mogelijk gekoppeld aan bestaande vakanties en/of vrije 
weekenden.  

3. Schoolfruit 

Er is een aanbod binnen gekomen voor t volgend schooljaar om schoolfruit te 
leveren. Door een andere partij dan waarvan we het de afgelopen keer hebben 
gekregen. Hier zat wel een bijdrage van de ouders aan vast. Er is voor gekozen om 
niet op dit voorstel in te gaan. Wel afgesproken om de fruitdagen te blijven 
promoten. 

Verdeling volgt. 

4. Protocol Niet samenwonende ouders 

Protocol is door Peter gepresenteerd/ uitgelegd. Peter doet voorstel de volgende 
vergadering voor een aanvulling in de schoolgids. 

5. Schoolgids 

Doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

6.Scholing Leerkrachten 

Er is een van de leerkrachten die zich verder laat scholen. 

7. Rondvraag 

Menno: GMR verslag nog doorsturen 

Brenda/Peter: Privacywet 28 mei. Deze wordt op Surplus niveau uitgewerkt en 
verspreid. Komt terug op de volgende vergadering. 

 

Volgende MR vergadering:  dinsdag 05 Juni 2018 19.00-20.00 uur  

 

Laatste vergadering voor de zomervakantie woensdag 11 juli 19.00-20.00 uur 

 

	


