
MR-vergadering di 17 september 2019    17.30 – 19.00 uur Van Hallstraat 

 

Aanwezig: Freddy Groot (voorzitter), Bert Mellink, Marjory Trustfull, Cobie van Tongeren, Edward Janssen, 

Klaartje Stalenhoef, Mieke Willering (notulist). 

 

 

2  – Verslag opening ECO-school 

 Was mooie opening. Er wordt met tevredenheid op teruggekeken. Alle ouders en kinderen mogen ideeën 

in een ‘boom hangen’.  

  

3  – Groen Schoolplein en inloopavond 23 september 

 Groen schoolplein wordt opgesteld voor de buurt.  Schoolplein voor jonge kinderen. Binnenplein is veilig. 

Tijdens de inloopavond krijgen buurtbewoners de gelegenheid te kijken en te spreken met directie. 

Klaartje zal er ook zijn.  

  

4  – Jaarplanning WPS – ouders  

Omdat de jaarplanning een belangrijk document is voor ouders en kinderen wordt het nogmaals als bijlage bij 

de nieuwsbrief gevoegd. Er kan een papieren versie afgehaald worden.  

 

5  – Vergaderavond MR 

 

MR GMR* 

Donderdag 17.30 – 19.00 uur Maandag 19.00 – 21.00 uur 

31 oktober 2019 4 november 2019 

28 november 2019 9 december 2019 

6 februari 2020 27 januari 2020 

26 maart 2020 2 maart 2020 

14 mei 2020 20 april 2020 

4 juni 2020 18 mei 2020 

 22 juni 2020 

*Door notulist toegevoegd: data GMR uit Nieuwsbrief GMR 

 

De MR-docenten gaat bij de achterban checken in hoeverre het team het belangrijk vindt om aanwezig te zijn 

bij de GMR-vergaderingen. Op basis van die uitkomst wordt bepaald hoe/of dit vorm krijgt.  

 

6  – Lopende Zaken 

 Begroting ouderfonds moet goed gekeurd worden. Is dit een taak van de OR? Mieke zoekt op in het boekje 

over wetgeving MR. Idee is om een kascontrole-commissie samen te stellen die de functie van 

penningmeester bevat en de begroting jaarlijks goedkeurt.  

 Oproep in nieuwsbrief voor kasbewaker - penningmeester Klaartje belt Minne – 26 september ’19 

 AC/DC: Denise – Erik en Monique – De ouders van de AC/DC hebben aangegeven te stoppen met deze 

taak. De MR-docenten gaan bij de achterban checken hoe het docententeam de activiteiten wil 

organiseren, waarbij ook meegenomen wordt welke hulp van ouders gewenst is.  

 Samen met Judith wordt een plan gemaakt om ouderhulp effectief te organiseren – Gonnie heeft lijstje. 

Komt 31 oktober weer terug op de agenda. 

 Schoolplein van Hallstraat mag op de volgende agenda  – missie/visie/motto/pr/… 

 Edward heeft ontwerpen voor MR-posters gemaakt. Deze kunnen in de school opgehangen worden met 

daarbij info. Bijvoorbeeld over de inloopochtenden die we als ouders organiseren. 

 

 



7  – Rondvraag 

 Edward kent een architect Thijs de Zeeuw – doe veel goede groene ideeën heeft. Eerst even subsidie 

checken. En vve – rechten – schoolplein van hallstraat: volgende vergadering.  

 

 

Actielijst n.a.v. vergadering 

Actie Door wie? 

Minne mailen Klaartje 

Posters maken Edward 

Checken achterban organisatie activiteiten  Freddy, Marjorie, Coby 

Checken achterban belang GMR Freddy, Marjorie, Coby 

Goedkeuring begroting, taak van wie? uitzoeken Mieke 

Inloopochtenden organiseren Klaartje, Edward, Mieke  

Schoolplein van Hallstraat op agenda  Freddy 

 
 

 


