
MR-vergadering 
Datum:   22 januari 2018 
Tijd:   19.30 uur 
Aanwezig: Iddo van Bakel, Chris Brenner, Irene Martinec, Mischa van ’t Hoenderdaal, Monique Kuijper 
Afwezig: Fatiha Ramdan, Luc de Boer (beide mk) 
  
Notulen: 

Punt datum 
& nummer 

Onderwerp Inhoud / voorstel Actie 

19.30 uur 
 

Opening 
 
Mededelingen 
 
 
 
Notulen 08/01/18 
 
 
 
 
Agenda 

Iddo opent de vergadering en heet allen welkom. 
 
Verzoek van Miranda om een groepsfoto te maken van de 
MR-leden. Nogmaals! Niet gedaan, omdat we niet 
compleet waren. Volgende keer weer proberen. 
 
Ter goedkeuring. Goedgekeurd. 
N.a.v. de notulen: Mischa heeft nog niet geïnformeerd. 
Iddo zal vrijdag navraag doen naar de cursussen van de 
AOB.  
 
Doornemen/aanvullingen:  
Punten voor de rondvraag? - 

 

20180122-1 
 

Ingekomen 
stukken 

 -  
 
 

Vanaf dit punt gaat de vergadering besloten verder. 

20180122-2 
 

Jaarrekening De prognose bespreken. Ook de fusiegelden bekijken. Punt 
van vorige vergadering. Luc geeft presentatie. 
Tevens evaluatie afgelopen jaar. Volgende vergadering 
weer op agenda i.v.m. afwezigheid van Luc en Hans 
Vleerbos. 

 
 

20180122-3 
 

ARBO Vervolg vergadering van oktober. Klimaat bespreken. 
Klimaat is nog steeds onvoldoende. Zodra de leerlingen 
weg zijn, is het koud. Als je een raam open wilt zetten 
voor frisse lucht, is het snel te koud voor de leerlingen. 
En het is een erg droge lucht. 
De luchtventilatie doet het, maar wordt hier ook 
regelmatig onderhoud aan gepleegd en wanneer was de 
laatste keer? Monique vraagt dit na bij Miranda S.  
Als MR willen we graag een onderzoek aanvragen. Irene 
zal Luc een verzoek sturen namens de MR om het 
klimaat te laten testen. 

 

20180122-4 
 

Pestprotocol Bespreken. Protocol doorgenomen. Mischa zal de 
wijzigingen aan Luc doorgeven. 

 

20180122-5 
 

Verloop 
sollicitatie nieuwe 
groepsleerkracht 

1ste sollicitant heeft afgemeld.  
Morgen (23 januari) gaan Luc en Irene op lesbezoek bij 
een andere kandidaat en hebben een gesprek met diens 
directeur. Het is zeker dat er per 1 februari nog geen 
nieuwe leerkracht zal zijn voor de groep. Luc heeft al 
een invaller geregeld.  
Volgende vergadering weer op de agenda. 

 

20180122-6 
 

Punten vanuit de 
directie  

-  

20180122-7 
 

Punten vanuit de 
oudergeleding 

-  

20180122-8 
 

Punten vanuit de 
teamgeleding 

- Waar gaan de huuropbrengsten (inkomsten) 
naartoe. Is dat voor de Albatros of gaat het naar 
het bestuur? Volgende keer bij punt 
jaarrekening navragen. 

- In de groep van Irene komt er een fotograaf (na 
toestemming van de ouders). De leerlingen 
krijgen allen 1 foto van Irene. Ouders kunnen 

 



verder niet zelf bestellen.  

20180122-9 
 

Punten vanuit / 
voor de GMR 

Verschillende stukken rond begroting bekeken. We 
missen hierin de vertaling naar de praktijk. 

 

20180122-10 
 

Rondvraag -  

21.25 uur 
 

Sluiting  
 

Volgende vergadering:   
Maandag 5 maart 2018, om 19.30 uur 
 

 

 


