
Notulen MR 9 april 2019 

 

Aanwezig Maurits, Ronald, Johan en Margreet 

m.k.a; Sep en Frea 

 

 

Notulen vergadering 26 februari 2019 vaRstgesteld. 

 MR etentje 14 mei 18.30 uur. Johan nodigt Anneke uit en Maurits nodigt Ingrid uit. Margreet regelt 

locatie. 

Notulen vastgesteld. 

 

Mededelingen Jaap 

Er vindt dit jaar geen verplichte mobilisatie plaats. 

Jaap wordt gevraagd voorafgaand aan een vergadering een memo met mededelingen naar alle MR 

leden te mailen. 

Verslag daltonvisitatie nog niet bij de oudergeleding van de MR 

Actiepunt Jaap verslag dalton. Margreet vraagt Jaap hiernaar.  

 

Mededelingen GMR 

Daar Sep afwezig is, zijn er geen mededelingen. 

 

Schoolplein  

De MR wil graag van Jaap weten wat de status is van de staat van de speeltoestellen. 

De MR hoopt dat Wolderwijs een financiele injectie geeft aan het project en steunt de werkgroep 

schoolplein. Indien nodig, kan de werkgroep een beroep doen op de MR. 

Eieren verkoop actie groots succes. Advies vanuit de MR, flink uitmeten in de pers en benoemen dat 

we hopen dat andere partijen ook over de brug komen. 

 

Eierenactie: er komen geluiden binnen van ouders dat zij het winnen van een prijs bij meeste 

verkoop eieren niet gepast vinden. Johan en Margreet nemen dit mee naar de 

organisatievergadering. Alle kinderen krijgen wel een kleine attentie als dank voor hun inzet. 

 

 



Activiteiten onder schooltijd. 

Er komen geluiden van ouders binnen dat er wel heel veel activiteiten georganiseerd worden. De MR 

vraagt zich af of dit niet veel van kinderen, leerkrachten en maar ook ouders vraagt. Advies van de 

MR is dan ook dit goed weg te zetten in de jaarplanning en ervoor te waken dat er gedurende het 

jaar niet veel meer bij komt. Johan en Margreet nemen dit punt mee naar de organisatie vergadering 

in juni. 

 

Rondvraag:  Komen er nog panelgesprekken? Dit is alweer enige tijd geleden en de vorige gesprekken 

waren zeer waardevol.  Margreet vraagt Jaap hiernaar. 

 

 

Rondvraag 

 

 


