
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
 
 
Notulen mr vergadering 2 oktober 
 
Aanwezig; Eric Brouwer, Jeroen van Roon, Jan Willem Broek, Vincent 
Barneveld, Mathieu Bootsveld en Karen Hoeflaak. 
Notuliste: Karen 
 
Start 19.30 Hans Wegter legt de procedure uit rondom werving nieuwe 
directeur. 
Horizontale mobiliteit en formele sollicitatieprocedure (intern/extern) 
 
Start 20.30 MR 
 
MR, Directie en GMR 
 

3. Notulen 11 september 
Zittingstermijn wijzigen van 3 jaar naar 2 jaar. 

4. Maken foto’s bij volgende MR overleg 
5. GMR, geen leerkrachten die zich aangemeld hebben.  
6. Mededelingen (terugkoppeling over) 

a) 18 januari vervalt, mocht het nodig zijn plannen we tzt een 
vergadering in. Maandag 2 april wordt dinsdag 3 april. 

b) Vooralsnog geen reactie vanuit ouders voor de beschikbare 
plek in de mr. 

c) c) Stickers kleuterplein, Vincent heeft met Bianca gesproken 
over het bedrag. 

  Eric noemt het bedrag.  
  Vincent met de desbetreffende personen in gesprek over de  
  verschillende ideeën.  

d) ING, er volgt een gesprek over financiën. 
  Mathieu zoekt eea uit en gaat dit kortsluiten met Eric. 

e) Pr werkgroep en schoolgids, Mathieu geeft aan dat hij deze 
week een datum gaat noemen voor de PR werkgroep. 

  Pilot app op het Woudhuis, Mathieu, Madeleine, app. 
f) serieus request met ouders as woensdag om 12.30. 

  Doen we nog iets vanuit de MR? 
  Wachten we af waar ouders mee komen as woensdag en  
  sluiten we daarbij aan? 
 

7. VOO scholing ter kennisname.  
8. Update jaarplannen.  
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Mathieu deelt ontwikkelplan van Het Woudhuis uit. En licht eea toe. 
Invulling Vd middagen wordt ook besproken. Sociaal emotioneel; 
verschillende methodes worden dit schooljaar bekeken en daar 
wordt dit schooljaar een keuze uit gemaakt.  

9. Mathieu licht eea toe.   
10. Projectgroep continurooster. Er moet iets van terugkomen naar 

ouders die aanwezig waren op de inloopavond. Mathieu en Jan 
Willem pakken dit op.  

11. Rondvraag, Mathieu vertelt over een pilot, bekwaamheidskompas 
voor alle leraren. Klassenbezoeken, checklist, wordt besproken. 
Persoonlijk ontwikkelingsplan.  

 
Interne MR 

1. Wat willen we op ons wensenlijstje? Verschillende dingen komen 
naar boven; profilering, benoemen van fte van 0.8. Vincent en 
Karen bespreken dit in het team en komen met steekwoorden, 
competenties die we graag in een nieuwe directeur zouden willen 
zien, deze week.   

2. Financiën mr.  
3. Financiën OR, vragen zijn nog niet beantwoord.  
4. Plannen, als er dingen missen dan graag doorgeven.  

 
 


