
 

 

 

Notulen van de MR vergadering op 23-09-2019 

Aanwezig: Vitalina, Ilse, Judith, Sanne en Angela 

1. Punten n.a.v. vorige vergadering 
1. Notulen van 02-07-2019 bespreken en eventueel bevestigen 

De notulen is bevestigd en wordt op de website geplaatst.  
2. Stukje voor het werven van OR-leden 

Vitalina zorgt deze week voor een stukje voor in de nieuwsbrief om leden voor de OR te werven. 
 
2. Algemene punten 

1. VDA/DaVinci 
Geen bijzonderheden.  

2. Voortgang werkgroepen 
Geen bijzonderheden. 

3. Schoolprestaties (NSCCT, Cito) 
Geen bijzonderheden. 

4. Medewerkers (verzuim, vorderingen, cursussen, formatie) 
- Sanne werkt per begin dit schooljaar twee dagen minder op de Tuimelaar. Zij gaat aan de slag met 
een ander project binnen stichting BOOR.  
- De personeelsgeleding gaat officieel akkoord met de formatie voor 2019-2020 (handtekening 
wordt geplaatst op het daarvoor bestemde formulier). 

5. OR 
Geen bijzonderheden. 

6. Leerlingen (PR, Passend Onderwijs) 
Geen bijzonderheden.  

 
3. Ingekomen stukken  

1. Schoolgids formeel vaststellen 
In de vorige vergadering is het concept van de schoolgids besproken. De feedback is verwerkt. De 
schoolgids wordt formeel vastgesteld.  
Er zijn geen wijzigingen meer in de schoolgids. Deze is formeel vastgesteld door middel van een 
handtekening op het daarvoor bestemde formulier. 

2. Begroting school 2019-2020 
De begroting van komend schooljaar besproken en eventueel bevestigd.  
Het leerlingaantal voor de komende jaren is voorzichtig begroot. Verder zijn er geen opmerkingen 
en ook deze wordt bevestigd.  

3. Jaarverslag MR 
De voorzitter van de MR heeft een jaarverslag gemaakt van het schooljaar 2018-2019. Deze wordt 
besproken en eventueel bevestigd. 
Er zijn enkele opmerkingen op het verslag zoals deze nu is. Deze worden verwerkt en dit punt komt 
komende vergadering terug om hem te bevestigen.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
4. Mededelingen 

1. Vijf gelijke dagen model 
De stemming is geweest en het vijf gelijke dagen model gaat komend schooljaar niet ingevoerd 
worden. Er wordt besproken hoe we nu verder gaan. 
Komend schooljaar zijn er enkele momenten dat de leerlingen om 14.15 uit zijn. De reacties van 
ouders hierover worden gepeild. In de MR-vergadering van januari zal dit punt opnieuw op de 
agenda staan en wordt er gekeken hoe we eventueel toch invulling kunnen geven aan het vijf 
gelijke dagen model voor het schooljaar 2020-2021.  

2. Etentje MR 
Er moet een datum komen voor het etentje van de MR. 
Het MR etentje zal plaatsvinden op 3 februari 2020. 

 
5. Rondvraag 
Geen.   
 
6. Acties komende periode 
- Vitalina levert een stukje aan voor in de nieuwsbrief voor het werven van OR-ouders 
 
7. Punten komende vergadering 
- Jaarverslag MR bevestigen 
- Standpunt zwarte Piet 


