
Mr vergadering 12/02/2018 

Afwezig: Jerney, Chantal 

 
1 Opening 

Michiel opent de vergadering 
 
2 Notulen: datum 07/12 

? aanvullingen voor jaaragenda? Voor de volgende vergadering SOP en begroting op de 
agenda. 

 
3 Bespreking stukken van bevoegd gezag en directie 

Geen stukken ter bespreking 
 
4 Mededelingen Jacqueline: 

Visie in teamvergadering besproken, wat doen we al en waar moeten we ons verder in 
verdiepen. Onder andere collegiale consultatie gaan we meteen opzetten. MBT werkdruk 
gaan we een weloverwogen beslissing maken over hoe we te werk gaan mbt planlast. Wat 
doen we wel en wat laten we vallen. 
Filmpje IKC met team bekeken om daarover een mening over te vormen. 
BSO + wil hier op school starten (blinkers) we zijn in overleg. 

 
5 ingekomen stukken 

Mail over de start-cursus, Michelle mailt hem door. 
Mail van Peter Koops MBT data-lek. Ouders dienen altijd in de BCC te staan, zodat mail 
adressen niet zichtbaar zijn voor anderen. Het is medegedeeld richting collega’s en iedereen 
staat weer op scherp. 

 
6 GMR 

We hebben de documenten pas vandaag gekregen, dus men heeft nog geen tijd gehad om de 
documenten door te nemen. Thuis doorlezen en opmerkingen doorsturen naar Bart. 
Bart gaat samen met Karin naar de volgende GMR vergadering om TEGEN te stemmen bij de 
nieuwe GMR structuur. Wij zijn als MR tegen een structuur van 10+4 mensen in een nieuwe 
GMR samenstelling. Wij zien graag een GMR van 20 personen: 1 ouder en 1 personeelslid per 
cluster. 
Van de afgelopen ingelaste GMR vergadering is niets bijzonders over te melden. 

 
7 Rondvraag 

Michiel: ICT problemen, gaat dat al beter? 
Met vlagen hebben we enorm veel last van internetproblematiek. Dit geeft veel onvrede en 
ergernissen. Het is een terugkerend probleem. De school kan hier niets mee, dit wordt 
bovenschools geregeld. Er komt een nieuwe aanbesteding op ICT gebied, dus hopelijk gaat 
het daarna allemaal beter. 
 
Michiel sluit om 21.45 uur de vergadering 

 
 

 

  


