
Notulen vergadering medezeggenschapsraad     27-11-2018 
 
 

01. Opening 
De vergadering wordt geopend. 
 

02. Notulen 25-09-2018 
Geen op- en of aanmerkingen, dus goedgekeurd.  

 
03. Binnengekomen post 

 Aanbod voor een MR-cursus op locatie. Er waren maar genoeg aanmeldingen. 
De cursus is op 19-02-2019 in Gemert. 

 Uitnodiging: Recept dl 2 voor het vormen van een KC-Raad – KC-Platform – KC-
tulband woensdag 23 januari 2019, 19.30 uur  

 Verslag OPR-vergadering 11-10-2018 (zie bijlage) 

 Concept-verslag GOO-Raad van 09-10-2018 (zie bijlage) 
 

04. Mededelingen 
a. Oudervereniging: Gisteren bij elkaar geweest. Er zijn nog geen notulen 
b. Team: Dat er ook 10-min. gesprekken ’s middags waren is positief ervaren door 

ouders en leerkrachten. Tijdens de studiedag van 6 dec. staat voornamelijk Visie 
centraal. ICT: pc’s en software worden bovenschools bekeken en aangepast. 

c. LOC: Zij zijn aanwezig geweest bij de GO-Raad van 09-10-2018, zodat er nu een 
PM  bij deze vergadering aanwezig is. De wijzigingen in tarieven zijn naar de 
ouders gecommuniceerd. 

d. GOO: (Raad van Toezicht/College van Bestuur/Management GOO): Visie 
(nieuwsgierigheid-lef-verbinding)staat centraal. Banenwissel, 18-12-2018, d.w.z. 
dat de directeuren voor de klas gaan en leerkrachten in overleg gaan over de 
visie. Voor de nieuwjaarsborrel van GOO zijn ook de stagiaires uitgenodigd. 

e. GOO-Raad: zie concept-notulen 09-10-2018 
 

05. Arbo 
De risico-inventaris is nog niet afgerond. GGD controleert. 
 

06. Jaarkalender KC-Raad  
Deze is aangevuld met zaken van het LOC en heet voortaan Jaarkalender KC-Raad. 
 

07. KC-Raad: Stand van zaken 
Een groepje gaat naar Recept dl 2 voor het vormen van een KC-Raad – KC-Platform 
– KC-tulband woensdag 23 januari 2019, 19.30 uur. 
De volgende vergadering komen we hier op terug. 

 
08. Financieel jaarverslag 

Er zou nog een flink bedrag staan voor de MR. Er worden al een aantal wensen 
genoemd. 
Afspraken: 

 Iedereen kan voor 7 dec. wensen mailen. 

 Directeur kijkt hoeveel geld er precies ter beschikking is. 

 Werkgroepje maakt een keuze. 
 

 
09. Kindcentrumgids 

Op de website staat de oude Kindcentrumgids. Hij wordt binnenkort ge-updatet. 



Voorstel om de Jaarbijlage en de Kindcentrumgids samen te voegen tot 1 document 
werd negatief ontvangen. Jaarbijlage moet een handzaam document zijn met 
praktische informatie. 
We komen hier volgende vergadering op terug. 

 
10. Communicatie naar ouders 

De gewijzigde tarieven van de opvang zijn al naar de ouders gecommuniceerd 
Openingstijden van de opvang zijn gewijzigd. 
Deze vergadering is er niets besproken wat vermeld moet worden in het 
Haveltnieuws 
 

11. Rondvraag 

 Gerben: Er is een klankbordgroep gevormd. Hoe krijgen we meer ouders naar de 
opvang? PR? Ideeën graag naar de klankbordgroep. 

 Een ruim aanbod van bedrijven die type-les willen verzorgen. Wie  maakt een 
keuze? De directeur. 

 Voetbalveldje nog te maken. Er gaat iemand namens de MR in de werkgroep. 

 Hoe zit het met Engels op school? In groep 7 en 8.  

 Wordt er al gesproken in het team over openheid van het LVS en rapportcijfers? 
Een soort Magister, zodat ouders meer inzage hebben. Nee, daar is niet over 
gesproken in het team. 
 

12. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten. 
 
 
 
 
 
 


