
  
  

 
 
 

Datum :  28 september 2016 
Tijd  :  19.30 uur  
Plaats :   Regenboog 

Notulen: :   EF 

 

1. Opening 

 
2. Notulen vorige keer (22-06-16) 

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
- Folder informatie in folderdisplay leggen en aanvragen.   

 

4. GMR (vast agendapunt) 
 

EF vervangt CE. Eerste vergadering is op dinsdag 11 oktober.  
 

5. Nieuwbouw (vast agendapunt) 

 
Directie licht voortgang toe.  

 
Het ingediende bezwaar (zie notulen vorige vergadering) is nog in 
behandeling bij de Raad van State. De verwachting is dat de uitspraak rond 

het voorjaar van 2017 zal plaats vinden. De gemeente en de stichting Delta 
hebben de bewoner uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan er eventueel nog 

voor zorgen dat hij het bezwaar intrekt.   
 

6. Andere schooltijden (vast agendapunt) 

 
Dit punt kan van de agenda af. Wel als apart agendapunt in het vizier 

houden.  
 
7. Schooljaarplan 2016-2017 (adviesrecht PMR/OMR) 

 
Directie licht het schooljaarplan toe.  

 
‘Project gezonde leefstijl’ (Gezonde voeding): Vanuit OMR komt de 
opmerking dat dit (waar ligt de grens tussen verantwoordelijkheid ouders 

en school?) een lastige discussie is en dat je er waarschijnlijk nooit uit gaat 
komen. Dit punt binnenkort (in januari) weer op de agenda zetten om de 

voortgang te bespreken.  
 

8. Werkreglement 2016-2017 (Instemmingsrecht PMR en adviesrecht 

OMR over geplande studiedagen)  
 

OMR had tijdens de vorige vergadering al ingestemd.  
PMR stemt nu ook in met de studiedagen.  

 

 

Notulen 
MR vergadering 

 



 
 

9. Taakbeleid (instemmingsrecht MR) 

 
PMR stemt in met taakbeleid.  

 
10. Tevredenheidspeiling 

 

Punt voor de GMR vanuit de OMR:  
De presentatie van de uitslagen van de peiling is op dit moment vrij droog 

en onaantrekkelijk. Waarom niet gewoon de tabellen die het personeel en 
de MR krijgen? 
 

Directie overlegt nog over een eventuele wijziging in de huidige 
samenvatting.  

 
11. Werkplan MR 2016-2017 

 

We hebben de vergaderdata vastgesteld.  
 

12. Jaarverslag MR 2015-2016  
 

Het jaarverslag 2014-2015 wordt aangepast en daarna online gezet door 
de directie. 
Met het jaarverslag 2015-2016 wordt een start gemaakt.  

 
13. Rondvraag 

 
 
 

 


