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   MR-NOTULEN, 23 JUNI 2016 
Aanwezig: Natasja, Mirella, Ellen, Sanne, Nienke, André Beuïnk en Nicole.  
 

 
1. Opening en vaststelling Agenda  

Agendapunt 9 Begroting wordt vervolgd.  
 

2. Notulen van 12 april 2016  
De notulen worden goedgekeurd met dank aan Ellen Steenbekke. 
 

3. Post 
Geen bijzonderheden. 
 

4. Financiën, concept overzicht t.b.v. begroting ouderbijdrage 2015/2016 
Festiviteiten:  
Er wordt extra geld gereserveerd voor nieuwe pietenpakken. 
Sport: 
Het bedrag wordt verhoogd t.b.v. reguliere uitgaven/Koningsspelen/ sportmiddagen 
Musical: 
We gaan verlichting huren voor op het podium voor de slotvond.                                                                       
Dit komt vanaf volgend jaar op de begroting. 
Andre Beuink treedt af. Marcel Scharphof heeft belangstelling voor de financiële commissie.               
In de uitnodiging van de ouderavond komt een vooraankondiging, omdat er officieel een verkiezing 
noodzakelijk is en er misschien nog meer gegadigden zijn. 
 
Schoolreisrekening 
Er blijft nog geld over. Dit geld gaan we inzetten voor het schoolreisje en het kamp voor groep 8 
volgend jaar (korting/souvenir). 
 

5. Evaluatie werkgroepen 
Zie financiële gedeelte hierboven. Verder geen bijzonderheden. 
 

6. Formatieplan en indeling groepen 
Sanne levert een dag IB in en is daarnaast voor 3 dagen lokatieleider.                                                              
Hetty neemt de IB-taken van haar over op donderdag- en vrijdagmiddag. Hiernaast staat Hetty nog 2 
dagen voor de groep. Verder zijn er geen grote veranderingen. 
 

7. Nascholingsplan 
Wordt vervolgd.  
 

8. Zorgplan 
Het zorgplan wordt besproken.  
 

9. Concept planning data volgend jaar 
Di 6 september MR-vergadering 
Di 20 september ouderavond 
Di 25 oktober MR-vergadering 
Di 13 december MR-vergadering 
Di 14 februari MR-vergadering 
Wo 19 april MR-vergadering 
Di 27 juni MR-vergadering 
Nienke zal op oproepbasis aanwezig zijn. 
Sanne neemt haar taken over. 



Notulen 23 juni 2016 
 pagina 2 

 

 
10. Mededelingen oudergeleding  

Geen bijzonderheden. 
 

11. Mededelingen teamgeleding en schoolactiviteiten 
De Koningsspelen en Avondvierdaagse zijn goed verlopen. 
Verder geen bijzonderheden. 
 

12. Mededelingen directie 
Geen bijzonderheden. 
 

13. Activiteitenoverzicht 
14. Rondvraag 

Odette treedt af.  
We vragen Mirella om bij Odette een bosje bloemen te laten brengen om haar te bedanken. 

15. Gezellige afsluiting 

 


