
 

 

Notulen MR vergadering 

Dinsdag 4 februari 2020 

 

Datum: 4 februari 2020 

Aanvang: 19.30 uur 

Plaats: OBS Twister 

 

 

1. Opening 

- Mirjam is afwezig. Verder geen bijzonderheden. 

 

2. Definitief maken notulen MR vergadering van 12 december 2019 
- Geen opmerkingen. Notulen zijn akkoord. 

 
Voortbordurend op de notulen van 12 december 2019: 
 

- GMR heeft aangegeven dat zij qua omvang te groot worden om efficiënt te kunnen 
overleggen. 

De wens vanuit de GMR is om per school maar 1 persoon af te vaardigen. 

Om die reden is Mark nog niet tot de GMR toegetreden, zoals wel voorgesteld in het 
MR overleg van 12 december. De GMR komt hier op korte termijn op terug. 

- Vraag: willen we de MR verslagen niet (ook) publiceren op de website? Momenteel 
publiceren we via social schools. Wordt in het directieteam besproken. 

 

3. Mededelingen vanuit de directie  
- Goedkeuren concept begroting 2020 en meerjarenbegroting bestuur 

MR heeft deze nog niet ontvangen en kan hier in het overleg van 4-2-2020 nog geen 
goedkeuring op geven. 

Mark heeft op 5-2-2020 een afspraak met  Annet om deze samen door te spreken. 

 

 



- Meerjarenbegroting onderhoudsplan 

Binnenkort gaan er schilderwerkzaamheden plaatsvinden aan de deuren. 

Daarnaast worden er binnenkort werkzaamheden verricht aan het dak. 

- Nog geen reactie ontvangen van de gemeente met betrekking tot de besproken 
verkeersmaatregelen rondom de school. 

 

4. Mededelingen vanuit GMR (+vergaderdata) 
- De MR heeft nog geen notulen ontvangen van de laatste GMR vergadering. 

De vergaderdata van de GMR zijn wel bekend gemaakt: 10-3, 14-4, 19-5, 36-6. 

Yneke wil de back-up zijn voor Kim m.b.t. de GMR vergaderingen (BESLUIT). 

 

5. Ontvangen MR mails 
- Arnaud neemt vanaf heden in de agenda op welke MR trainingen er worden 

aangeboden. 
- Verder geen ingezonden mails. Arnaud kijkt om de twee weken wat er in de postbus 

staat. 

 

6. Doornemen actie en besluitenlijst opgesteld op 12 december 2019  
Bijgewerkt. 

 

7. Maken foto MR Twister 

Deze acties is uitgevoerd. Deze foto zal inclusief een kleine introductie worden 
opgenomen op de website. 

 

8. Rondvraag 

 

- Signalen dat er bij het overblijven te weinig tijd is om rustig te eten en te drinken. 

Yneke neemt dit op met de overblijf. 

- Status nieuwe leerling volgsysteem? Update tijdens de volgende MR vergadering. 

- Mooi aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen voor groep 1.  

- Ervaringen combinatieklas (4-6) zijn over het eerste halve jaar positief. 

- Data nieuwe MR vergaderingen. (achter GMR overleggen plannen) 

26 maart (schaduwdatum), 23 april en 11 juni 


