
Notulen MR dinsdag 26 februari 2019 
 
Aanwezig: Ronald, Frea, Margreet, Sep, Jaap, Johan. 
Afwezig: Maurits. 
 

Opening voorzitter 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

Notulen vorige vergadering  
De notulen van 26 november 2018 zijn goedgekeurd en vastgesteld.  

 

Mededelingen Jaap  
Werkverdelingsplan: Jaap komt met een voorstel betreffende Taakbeleid /urenverdeling. 
Personeelsgeleding dient hiervoor toestemming te geven. 
 

Er zijn Chromebooks aangeschaft voor groep 5-8 

Jaap heeft overleg in Pabo Emmen betreffende een eventuele Lio-stage voor schooljaar 

2019/2020 

  

Ontwikkelingen KC 
Anita Bulder is aangesteld als Pedagogisch Coach / contactpersoon KC. 
 
Opbrengsten kas KC worden geïnvesteerd in activiteiten kinderen.  
 

 
Daltonvisitatie 
De Daltonvisitatie heeft inmiddels plaatsgevonden. De commissie heeft haar bevindingen in een 
verslag weergegeven. Dit verslag dient nog aan alle MR-leden toegestuurd te worden. De visitatie is 
goed verlopen! Voor de komende 5 schooljaren is ons de Dalton-licentie verlengd. Aanbevelingen 
betreffende de Dissel zijn terug te vinden in het zojuist genoemde visitatieverslag.  
 
 

Mededelingen GMR  
De samenwerking tussen Wolderwijs en de openbare onderwijsstichting te Hoogeveen is van tafel.  
 
De samenwerking met schoonmaakbedrijf Nivo Noord is opgezegd. Wolderwijs is nog op zoek naar 
een vervangende partij. 
 
Voor scholen in Ruinen en de Wijk zijn 2 IKC directeuren benoemd.  
 

Meerjaren Onderhoudsplan: M. Gortemaker maakt binnenkort een inventarisatie op. 

 

 



Schoolplein  
Subsidieaanvragen zijn ingediend, echter nog geen reactie hierover ontvangen. Er is nog 
geen concreet geld binnen. 
 
Volgende week vergadering werkgroep. Extra hulp collega’s hiervoor is reeds aangegeven. 
Op dit moment beraad over eventuele acties om gelden te genereren (eierverkoop Pasen, 
Pleinfestijn, enz.). 
 

Portfolio  
Het portfolio is voor het eerst meegegeven. De kinderen en wijzelf zijn er trots op! Het 
portfolio is een levend document. Aandachtspunten worden meegenomen en waar nodig 
zullen aanpassingen plaatsvinden. Goede tip van Frea: wellicht is het wenselijk om 
insteekhoezen te gebruiken om er zo voor te zorgen dat de inhoud van de trotsmap jaren 
mee kan gaan.  

 

Rondvraag 
Er heeft nog geen officieel afscheid van ons MR-lid Ingrid plaatsgevonden. Voorstel is om 

eerst te polsen of Ingrid zelf deze behoefte heeft. Ronald merkt op dat Maurits nog geregeld 

contact met haar heeft. Wellicht kan hij haar hierover benaderen. Ondergetekende vraagt 

zich af of Anneke dan ook eventueel gevraagd moet worden? 

 
Afsluiting voorzitter 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
Tevens bedanken wij allen Ronald voor het overnemen van de voorzittersrol i.v.m. afwezigheid van 
Maurits.  
 
 
Actiepunten: 

- Format jaarplanning: Maurits 
- Notulen (denk aan privacywetgeving!) Jeroen Wouter website: Maurits 
- Notulen MR Johan 
- Polsen behoefte officieel afscheid Ingrid: Ronald>Maurits, etc. 
- Verslag Daltonvisitatie MR-leden: Jaap 
- Brief Staking 15 maart: Ronald/Jaap 
-  

 
Datum volgende MR-bijeenkomst dinsdag 9 April 2019 19.30 uur - 21.00 uur 
 
 


