
Agenda  MR vergadering # 1  15-10-18      2018/2019   KO 
Aanwezig Leden MR; Ylona, Ymke, Michael, Marielle 

Datum  Maandag 15- 10- 2018  

Tijd 16:00-17:00              
 

Nr. Onderwerpen Aanpak Inhoud 

1 
16.00 

Welkom  Michael welkom.  Iedereen even voorgesteld 

2 
16.10 

Agenda van deze 
vergadering. 

Gelegenheid tot aanpassen 
van de agenda. 
 

Agenda vastgesteld. 
Conclusie; voor ons gevoel veel 
gedaan: oa BAC, ouderbijdrage met 
GMR, taken OR MR, IKC 
meedenken, ….. 
 

3 
16.11 

Notulen vorig 
overleg 

 - Geen notulen. Jaarverslag moet 
gemaakt (taak Ymke).  

4. 
16.15 

Mededelingen en 
ingekomen 
stukken 

- geen 

5.  
16.16 

Melding en 
informatie vanuit 
directie 

Indien Ylona overleg heeft 
gehad met Hedi (in principe 
nog niet nodig) 
 

Volgende keer weer  
 

6. 
16.40 

Jaarplanning Speerpunten en jaarplanning 
staan wat door elkaar. Blijken 
los van elkaar te staan.  

We houden het zo met de 
Jaarkalender als hoofdleidraad.  
Vergaderdata: maandagen 16.00-
17.30 uur. 
26-11-18, 14-01-19, 25-02-19, 15-4-
19, 27-05-19, 24-06-19 = reserve 
 
Taakverdeling MR: 
Ymke voorzitter 
Marielle agenda, interne notulen 
Ymke maakt de externe notulen  
dat gaat naar Liza. 
Ylona heeft overleg Hedi 
Michael en Ymke aanspreekpunt 
ouders (bij voorstellen MR ook 
mailadres doorgeven).  
Ylona en Marielle aanspreekpunt 



leerkrachten. 

7. 
17.10 

Speerpunten  “zichtbaarheid” MR, Overige 
punten komen in november terug 
op de agenda. 
 
 

 To do  Michael maakt Google.docs, zodat 
we tijdens vergadering meteen 
kunnen meekijken bij notulen. 
 
Michael biedt aan om ideeën op 
papier te zetten hoe de MR zich 
beter kan profileren naar ouders 
(en leerkrachten?)…… 
 

8. 
17.15 

Door naar de 
volgende agenda, 
of nog tijd voor? 
Keus: 

• Rode draad (vakken in 
groepen en lijn van IKC 
en basisschool,  

• Huiswerk in groepen  
• IKC up to date blijven 

en collega’s onderlingn  
• Financiële opzet 

“stichting of vrienden 
van 

• Profileren MR 
• Meekijken reken en 

taalmethode 

 Geen actie, komt terug in 
november. 

9. 
18.55 

Rondvraag  Ylona vraagt aan Hedi wanneer 
werkgroep ouderbijdrage start 

11. 
19.00 

Sluiten 

 
Volgende MR #2 op maandag 26 nov 2018, 16 – 17.30 


