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Datum :  22 juni 2016 
Tijd  :  19.30 uur  
Plaats :   Regenboog 
Notulen: :   EF 

 

1. Opening 
 

2. Notulen vorige keer (11-05-16) 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

Mail van een ouder: 

 
- Beleid rond eten en drinken op school: 

Er is een mail binnen gekomen van een ouder die zich zorgen maakt 
over wat er door kinderen gegeten en gedronken wordt op school.  
Hier hebben wij met elkaar over gesproken. We hebben een aantal 

dingen afgesproken: 
 Een lid van de MR stuurt een mail terug naar deze ouder met het 

bericht dat wij dit besproken hebben en welke acties wij gaan 
ondernemen. 

 Volgend schooljaar staat dit binnen het team én de MR op de agenda 
om te bespreken.  

 Er zijn ideeën om, bijvoorbeeld, een waterweek te organiseren. Hier 

gaan wij verder over praten.  
 

4. GMR (vast agendapunt) 
 
- Volgend schooljaar zijn er weer een secretaris en een voorzitter. Dit is 

voor één schooljaar.  
- Er is gesproken over de Van Dijckschool. De algemeen directeur heeft 

wat meer informatie gegeven over de gang van zaken van de 
ontwikkelingen rond deze school. 

 

5. Nieuwbouw (vast agendapunt) 
 

- Update door directie: 
Er is bekend geworden dat er toch nog een bezwaar is ingediend door een 
bewoner bij de Raad van State. Het gevolg kan zijn dat er een zitting 

(begin 2017) komt waarin de rechter uitspraak moet doen. Er wordt op dit 
moment geprobeerd om dit tegen te houden. (Zie nieuwsbrief nr. 36 – 

week 21) 
 

6. Andere schooltijden (vast agendapunt) 

 
- Volgend schooljaar staat de invulling van het lunchmoment op de agenda.  

 

Notulen 
MR vergadering 
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7. Werkreglement  
 

De studiedagen zijn goedgekeurd door de OMR. De PMR vraagt dit nog in 
het team.  

 

8. Formatie 2016/2017 
 

- Laatste update: vervanging groep 7 (zwangerschapsverlof) is geregeld.  
 

9. Jaarverslag 2014-2015 

De veranderingen worden z.s.m. doorgevoerd.  
 

10.  Werkplan 2016-2017 
 

- Vooruitblik op volgend schooljaar: vergaderdata vaststellen  

De eerste vergadering is op woensdag 28 september 2016 om 19.30 uur 
op school. C. wordt vervangen door een ander teamlid.  

Punten eerste vergadering: 
- Schooljaarplan 

- Schoolgids 
- Werkreglement 
- Werkplan  

 
11. Rondvraag 

 
Avondvierdaagse: 

- Kinderen moeten bij de aangewezen ouder blijven lopen 

- In het vervolg niet meer zo vroeg verzamelen?  
 

 


