
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De MR vergaderingen zijn openbaar, ouders en teamleden zijn van harte welkom. 
Om de vergadering goed te laten verlopen is het volgende van belang: 

- (V): vertrouwelijk binnen de MR. Geen toehoorders bij aanwezig! 
- als toehoorders een onderwerp besproken willen zien, dan dient dit voor aanvang van de vergadering 

bekend gemaakt te worden. 
- Toehoorders nemen niet deel aan de vergadering tenzij dit in deze agenda is aangegeven of tijdens 

de vergadering wordt besloten. 
 

Openbare Basisschool 
 
                                                                         Het Woudhuis 
 
Vergadering Medezeggenschapsraad 
Maandag 2 oktober 2017 
Het Woudhuis, Ravelijn 55, tel. 360 27 11 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur  
 
 
AGENDA  
 
 
MR, Directie en GMR 

1. Opening 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Notulen 11 september 2017  
4. Maken foto’s MR leden  
5. GMR terugkoppeling (is er een plek vrij?) 

a. GMR agenda 
b. Notulen voorgaande vergadering(en)? 

6. Mededelingen (terugkoppeling over) 
a. Aanpassen vergaderdata: 18 januari dubbel en 2 april is 2e 

Paasdag 
b. Mailing naar ouders voor beschikbare ouder plek in de MR 
c. Stickers kleuterplein en plan voor de beschikbare gelden 

(Dineke/Vincent en Marianne/Bianca)? 
d. ING verzoek afgehandeld + advies VOO om eigen rekening op te 

zeggen. Opstellen van activiteitenplan voor bevoegd gezag. 
e. PR werkgroep en schoolgids (avond ouders ingepland?) 
f. Gaat/wil de MR iets aanvullends doen voor Serious Request?  

7. Ingekomen post 
8. Update ‘jaarplannen’: 

• ICT binnen de school en  
• ‘21-century skills’ wat zijn de eerste ervaringen vanuit de pilot 
• Status methode/methodiek sociaal emotionele ontwikkeling 

9. Informatie taakverdeling en taakbelasting afgelopen schooljaar 
10. Opstarten projectgroep: ‘mogelijke invoering van een continurooster?‘ 
11. Rondvraag 

 
 
 
Intern MR 

1. Opstellen Jaarplan MR 
1. Rol van de MR bij de aanstelling van een nieuwe directeur 

 Voorbeeld functie profiel voor opstellen ‘MR’ directeursprofiel  
2. Continuiteitsrooster 
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3. …  
2. Financieel verslag MR 2016-2017 en begroting MR 2017-2018 
3. Bespreken ‘balans 2016-2017’ OR 
4. Rondvraag 

 


