
 

Notulen medezeggenschapsraad
Donderdag 19 januari 2017 om 18:30 uur

Aanwezig: 
Sakia van Alst (ouders/vz), Maria Huting (team), Laura Jacobs (team), 
Jackie Ummels (ouders/scr) en Harrie Erkens (dir)

1. Opening/welkom:18.45 uur.

2. Vaststellen agenda: is gedaan

3. Goedkeuren notulen 10 november 2016. 
Zijn akkoord, Meike moet deze op de site zetten wanneer zij deze 
van de secretaris v.d. MR heeft gekregen nadat alle leden van de 
MR deze goedgekeurd hebben per mail. Conceptnotulen hoeven 
niet meer eerst langs directie.

4. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken behalve over cursus GMR.

5. Mededelingen vanuit GMR; 
Geen. De notulen van de GMR vergadering zijn door Marieke aan 
ons verstrekt. De vacature in de GMR is in de nieuwbrief gezet.

6. Mededelingen vanuit OR. 
Geen mededelingen.

7. Mededelingen vanuit directie (3)
*Verkeer: Er is contact geweest met de gemeente (H. Noordman 
en wethouder H.Witjes) en de omwonenden om de situatie bij de 
ingang van de school te verbeteren. Er gaat door leerlingen 
geflyerd worden om ouders bewuster te maken en er gaat 
handhaving ingezet worden om doorrijden aldaar te voorkomen.
*de Baby-opvang: is in werking getreden



*SKAR: Er is overleg geweest over hoe de overgang gaat 
plaatsvinden.

8. Instemming/advies:
*De begroting: is besproken en enige vragen van de MR hierover 
zullen door harrie teruggelegd worden bij het bestuur.
*Formatie: het aantal verwachtte aanmeldingen is besproken en 
een doorkijk naar de formatie zal volgende vergadering besproken 
worden. Harrie komt met enige voorstellen voor de formatie van 
2017/2018.

9. Actielijst en actiepunten:
Actielijst is leeg

10. Rondvraag
*Typecursus: komt die nog dit jaar? Ja typetuin doet dit, Laura 
vraagt nog na.
*Facebook: Er bestaat al een facebookpagina “De Doornick”
Er is een enquette geweest, behalve in groep7/8.
Lijst voor akkoord voor Facebook van ouders. 
*Binnenmilieu lokalen: Kan de ventilatie en verwarming in de 
lokalen beter. Somminge kinderen klagen over koude/warmte en 
vaak hoofdpijn. Wordt agendapunt op volgende vergadering.

11. Sluiting : 20.45 uur.

Volgende vergadering: Donderdag 9 maart 2017 18.30 uur

ACTIELIJST:

Wie Wat Wanneer

Harrie Vragen over begroting 
beantwoord krijgen

zsm

Laura Info typecursus 2017 zsm

Saskia Opnemen agendapunt 
“binnenklimaat”

Volgende vergadering

Harrie Voorstel formatie Volgende vergadering


