
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 11 september 
 
Aanwezig; Eric Brouwer, Jeroen van Roon, Jan Willem Broek, Vincent 
Barneveld, Dineke Thomas en Mathieu Bootsveld. 
Notuliste: Dineke 
 
 
Start 20.30 MR 
 
 

1. Opening  
2. Agenda vastgesteld 
3. Notulen 06-06   

 
E-mailadres van MR : nog geen reactie 
MR vergadering openbaar gemaakt : vooralsnog geen reactie. 
Zichtbaarheid van de MR 
In de nieuwsbrief komt een een stukje over de MR. Op de website  
wordt een kopje MR en OR met informatie geplaatst. Een foto van 
de MR op het prikbord in de hal en bij de kleuters om zichtbaarheid 
te vergroten. 
Volgende vergadering worden foto's van de MR-leden gemaakt ! 

 
4. Vertegenwoordiging in de GMR.  

Mathieu informeert of er nog een plek vrij is in de GMR en legt dit 
bij het team neer. 

 
5. Mededelingen/ terugkoppeling. 

a) Stand van zaken omtrent directie  
De vacature van de Heuvellaan heeft geen directeur 
opgeleverd, zij gaan daar een wervingsbureau inschakelen, 
wellicht is dit laatste ook een optie voor onze school. 
 
Eric neemt contact op met Fred met het verzoek met de MR te 
komen overleggen over het invullen van de directeursfunctie. 
Eric vraagt naar voorbeelden van een profiel.  
 

b) Eric heeft instemmingsverklaring MR reglement  en 
huishoudelijk reglement MR opgestuurd. 
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c) Marianne heeft tekeningen gemaakt, er worden (speciale) 
stickers op het plein geplakt. Zij overlegt met Bianca over de 
invulling van het Kleuterplein. 
Eric benadrukt dat er geld is. 
Vincent en Dineke gaan contact opnemen met Marianne en 
Bianca en een plan opzetten. 

 
 Informatie Mathieu 
 Groep 8: vaste leerkracht groep 8 Angela, start 3 oktober. Tot nu
 toe is de groep prima opgevangen door Eline. 
 Yvette werkt met plezier in kleutergroep. 
 Juf Linda , de gymjuf is ziek en wordt vervangen door meester 
 Christiaan. 
 

6. Ingekomen post 
Brief van de ING: vraag om informatie over de status van de MR. 
Eric vult de brief in. 

 
7. Vergaderdata 

2 oktober, 6 nov, 4 dec, 18 jan, 5 febr, 5 maart, 2 april, 17 mei, 4 
juni, 2 juli. 
 

8. Status PR: Kitty Huisman gaat hierin het voortouw nemen. 
Schoolgids wordt hierin meegenomen. Er wordt een avond 
georganiseerd voor ouders die mee willen denken. 

 
De agendapunten 9 en 12 kunnen beter  op de volgende vergadering ( na 
de studiedag ). 
 

10.  Zie agendapunt 8 
 

11. Zitting MR- leden : 
Leerkrachten regelen dit onderling, zittingsduur 2 jaar. 
Mail naar ouders met aankondiging : er komt een plek vrij in de MR. 
Wie is geïnteresseerd ?  Bij meerdere kandidaten : verkiezingen. 
 

13. Dit punt wordt doorgeschoven. 
 

14. Geen rondvraag  
 
 

 
Agneda Interne MR schuift door naar de volgende vergadering. 


