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  MR-NOTULEN, 6 SEPTEMBER 2016 
 

Aanwezig: Ruben, Patricia, Hetty, Nicole, Sanne, Mirella, Natasja (genotuleerd),  (t/m punt 4 André, Paul) 
 

Mirella heet iedereen van harte welkom. 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  

 
2. Notulen d.d. 23 juni. 

Deze worden goedgekeurd.  
3. Taakverdeling MR 

Jaarplanning: Patricia 
Archief: Hetty 
Website: Ruben 
Financiën: Natasja 
Post: Nicole 
Voorzitter: Mirella 

 
4. Financiële commissie: financieel jaarverslag en begroting MR 

- Sanne moet brief Interpolis terugsturen 
- André wil weten hoeveel kinderen er nu totaal op school zijn ivm begroting 
- Geld voor pieten pak is er. 
- Er is budget voor leerlingenraad € 100,- 
- Er gaan 20 begeleiders mee op schoolreisje, dus 20 x € 28,50 = € 570,- en 86 kinderen 

 
5. Vaststellen ouderbijdrage 

De ouderbijdrage blijft dit schooljaar hetzelfde als vorig schooljaar. 
 

6. 1e Ouderavond 20 september, laatste voorbereiding 
Sanne maakt agenda en stuurt deze rond, is inmiddels gedaan. 
Jaarverslag door Mirella 
Andre vertelt wat over de financiën 
Daarna iedereen naar lokaal van de kinderen 
 
 

7. Schoolactiviteiten die gaan komen 
- We beginnen met knapkaarten op elke donderdag van 13.15 t/m 14.30 uur, eerste thema is “Familie”, 

dit duurt tot de herfstvakantie. 
Elke thema duurt 3 à 4 weken. 

- Sportmiddag op de dinsdag, vanaf Januari moet er een planning klaar liggen. 
- Viering: niet meer elke week maar elke laatste vrijdag van de maand van 14.00 tot 14.30 uur  
- Groep 1 en 2 heeft een aantal inloopochtenden gepland van 8.30 – 9.00 uur 

 
 

8. Mededelingen oudergeleding 
- Als er iets voordoet wat de MR aan gaat, graag een mailtje aan iedereen van de MR. 

Dit ivm het verlaten van school van oud MR lid 
 

9. Mededelingen teamgeleding  
Sanne zegt blij te zijn met de nieuwe teamgeleding. 
 

10. Mededelingen directie  
- 
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11. Definitieve jaarplanning goedkeuren 
Is goedgekeurd. 
 

12. MR geldenbesteding 
Ruben geeft aan om niet naar de cursus Start MR te gaan, heeft alle vertrouwen 
In Mirella en Natasja. 
 

13. Vaststellen agendapunten 25 oktober 2016 
-  evaluatie ouderavond + verslag Natasja 
- 1e peiling ouderavond 
- activiteitenoverzicht 
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