
 

 

 

Notulen MR 06-06-2019 - 19.30 – 21.30 

Aanwezig moeten zijn: Pepijn, Marcel, Marie-Josée, Anja, Fleur 

1. Opening 

2. Vaststellen notulen vorige vergadering 

➢ Vastgesteld 

3. Mededelingen vanuit directie 

- Plein 

➢ Het laat nog op zich wachten. Vooral de schuur is een heikel punt. Daar zal een flinke hap 

van het budget naartoe gaan, als het al toereikend is. E.e.a. wordt verder uitgezocht door 

Fleur en het bestuur. Na de zomervakantie hopen we tot actie over te kunnen gaan. 

Desnoods eerst het plein en daarna de schuur.  

- Formatie 

➢ Alles is rond. Heel fijn dat het bestuur heeft meegewerkt en heeft meegedacht om de 

onderwijsassistent voor de Okkernoot te behouden. Nieuwe mensen brengen een 

nieuwe dynamiek, we hebben er zin in.  

- Jaarplan concept:  

➢ Komt terug volgende MR-vergadering: input MR leden op het concept jaarplan 

➢ Eerste idee lijkt goed, misschien wel een bijlage met wat uitleg voor het geval Fleur uit 

zou vallen en iemand met het plan verder moet.  

4. OR 

➢ Geen vragen voor MR 

5. Pr 

➢ Stukje in de Inzet positief.  

➢ LinkedIn lijkt te werken, Fleur krijgt geregeld opmerkingen over activiteiten van de 

Okkernoot.  

6. Vakantie en studiedagen (zie bijlage) 

➢ MR is akkoord en het kan op de website, mits de andere 2 basisscholen dezelfde 

meivakantie hanteren.  

7. Vragen GMR: 

- Besteding werkdrukgelden? 

➢ Onderwijsassistent (1fte van 1 okt. t/m 31 dec. 2018), meer handen in de klas en 

ondersteuning collega’s. 

- Notulen doorsturen aan Sanne. 

➢ Notulist zal dit doen. 

- Wie vanuit De Okkernoot in de GMR? 

➢ Sanne wil dit blijven doen. MR adviseert dit zo te houden. Sanne trekt aan de bel als het 

haar te veel wordt. Fleur bespreekt dit met haar.  

8. MR-kandidaat: Annina Gerritsen 

➢ Marcel geeft aan te willen stoppen met de MR nu er iemand anders is die hem kan en wil 

opvolgen.  

➢ Annina wordt door Pepijn uitgenodigd voor de eerstvolgende MR-vergadering op 27 juni 

as.  

  



 

 

 

Actie - besluitenlijst 

Wat  Wie  Wanneer Actie of 
besluit 

MR Mail Marie-Josée z.s.m Actie 

Begroting Fleur z.s.m. als het er is Besluit  

Continurooster, Okkernotitie Fleur Voor meivakantie Actie 

Medezeggenschapsreglement 
actualiseren 

Marcel en 
Pepijn 

21 mei eerste opzet Actie 

MR-termijn Okkernotitie Fleur Voor meivakantie Actie 

ICT-plan doorsturen Fleur z.s.m. Actie 

Jaarplan Fleur Start schooljaar 2019-2020 Besluit 

Huisreglement OR ? en Fleur Schooljaar 2019-2020 Actie  

Jaarplan feedback MR leden 27 juni Actie 

Annina uitnodigen Pepijn 27 juni Actie 

Vakantie- en studiedagen op 
de website 

Fleur z.s.m. Actie 

 

 

 

 

 

  

 


