
Agenda MR-Vergadering 
 
 
15 januari 2019 (14.30 uur – 16.00 uur) 
Locatie: De Pikeloer 
 

1. Opening 
2. Notulist – roulatie: deze keer Tineke Bremer 
3. Mededelingen / ingekomen stukken / bespreekpunten 

- Algemeen 
- OMR / GMR 
- AC 

4. Vaststelling agenda’s  
– Wat zet de MR het hele jaar op de agenda? 
- Voorzitter (Eric) schrijft stukje voor plaatsing in Nieuwsbrief.  
- De MR-leden reageren via de mail op het opzetje van Eric. Die zal eventuele wijzigingen 
aanbrengen. 

5. Actielijst  
-  

6. MR 
- Jaarplanning MR (werkwijze document) -> agenda’s 
- Inventarisatie scholingswensen MR -  3 mensen hebben interesse voor de MR-scholing via 

de OMR. 
- Vaststellen MR-verslag en publiceren 
- Besteding vrijwillige ouderbijdrage. Verantwoording vorig schooljaar, vaststelling 

begroting/plan voor volgend schooljaar. 
- Overige zaken vanuit bestuur 

7. Overig 
- Acties nav verslag zakelijke ouderavond (wie verantwoordelijk) 
- MR reglement - We nemen het MR-reglement van de Gearhing-algemeen. Na scholing 

zullen we het aan onze school / wensen aanpassen. 
- Website – In beheer bij Geart Rypkema en Janneke Idzenga.  

o MR (notulen, agenda’s en contact) 
o Ouderbijdrage 
o Nieuwsbrief 

- Werken aan wat werkt 
- Overleg AC / Begroting en Planning – staat voor 5 februari op de planning. 
- Gezonde school / rookvrije generatie 

8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 

Actiepunten / Besluitenlijst voor volgende MR-vergadering: 
1. MR-leden reageren via de mail op opzet agenda’s vergaderrooster MR. Eric wijzigt 

eventueel. 
2. Doorgeven 3 MR-leden voor scholing (via OMR). 
3. Na scholing wordt het standaard Gearhing-reglement voor MR-en aan onze school / 

situatie aangepast. 
4. Eric: Overleg MR en AC over Begroting en Planning AC: 5 februari. 
5. Eric: Overleg met DB over rookvrije generatie / rookvrij schoolplein en krimp. 
6. Janneke: uitzoeken regels rondom ‘gezonde school’. 
7. Janneke: Opfrissen website (namen aanpassen, enz.) 
8. Jantsje: zoekt contact met Geart Rypkema over studiedagen / vrijedagen. 
9. Het jaarverslag van de zakelijke ouderavond is akkoord bevonden. 


