
MR vergadering dinsdag 10 maart 2015 

Aanwezig: Onno, Roeland en Rob vd oudergeleding.. Marcel, Bram en Wendy vd 

personeelsgeleding. Dick adviserend lid. Een drietal ouders Lisette, Cristiana en 

Arjan (leden van de ouderraad i.o.) hebben het eerste deel vd vergadering 

bijgewoond.  

01) Opening en mededelingen. 

Opening 20.00 uur. 

Via de mail is een brief gekomen over de luchtkwaliteit binnen de scholen. Na 

kort overleg is besloten hier onderzoek naar te doen. Een eerste stap zal zijn 

om in elke klas metingen te doen om de luchtkwaliteit in kaart te brengen.  

04) Voortgang oprichten Ouderraad en sponsorcommissie. 

Na een intensief half uur zijn er een aantal punten besproken en vastgelegd.  

*De OR hangt net zoals alle andere commissies aan de kapstok van de MR.  

*De OR is als extra ondersteuning voor de school en functioneert als 

inspraakorgaan en vertegenwoordigt alle ouders.  

*De OR kan bepaalde onderwerpen/punten inbrengen die door de MR wel of 

niet op de agenda gezet zullen worden. Wel is het van belang dat de MR 

motiverende redenen moet hebben om deze ingebrachte punten niet te 

behandelen.  

*De afstand van de OR en MR moet verkort worden door meer samenwerking.  

*De MR bepaalt het reglement.  

*De vergaderingen van de OR moeten openbaar zijn.  

De aanwezige ouders geven aan niet ‘gelukkig’ te zijn met betrekking tot het 

kader waarbinnen zij moeten gaan functioneren. 

Vanuit de schoolleiding wordt aangegeven dat er voldoende speelruimte is om 

de ouderraad die meerwaarde te geven die beoogd wordt. 

Sponsorcommissie: Dit kalenderjaar moet er nog 2000 Euro opgebracht 

worden voor het behoud van de conciërge.  

02) Notulen 13 januari 2015: De notulen zijn besproken, aangepast en 

goedgekeurd. Deze wordt door de notulist aangepast en aangevuld en 

doorgestuurd naar Dick zodat ze ook op de site komen.  



03) Ontwikkeling in de groepen: 

*Groep 8 leest met de groepen 3 en 4. De jonge kinderen zijn gekoppeld aan de 

leerlingen uit groep 8. Heel leuk en de kinderen zijn enthousiast! 

*Groep 5 kort besproken. Het gaat in kleine stapjes weer vooruit. Deze groep is 

en blijft een ‘groep met stip’.  

05) Brainstormsessie formatie o.b.v. formatiegetallen 2015-2016 

*Komt weer terug op een volgende vergadering.   

06)Verslag directeurenberaad en GMR 

Onno en Dick geven een korte toelichting met name op de uiteindelijke 

instemming van de PGMR met betrekking tot het reorganisatieplan van 

Leerplein055.   

07) Bijzonderheden komende weken 

Zie activiteiten kalender! 

08) Rondvraag: 

*Bram- SWOT naar de volgende vergadering.  

Sluiting: 22.30 uur 

 

  


