
 

Medezeggenschapsraad SWS Oostermoer 
 

Notulen MR vergadering  
 

Datum  
 

28-8-2019  

 

Tijd  

 
19.30 

 

Volgende vergadering 
 

11 september 2019 
 

 

Opening en welkom directrice 

￼ 

Uitvoering actiepunten 

 Mr mail account moet nog aan de voorzitter overgedragen worden.  

Vaststellen agenda:  

Toegevoegde punten n.a.v. notulen.  

5 gelijke dagen model: Directie neemt informatie op in nieuwsbrief, voor vragen kunnen ouders naar 

de leerkrachten.  

GVO: De uitnodiging zal in week 37 uitgaan en de voorlopige datum voor de ingelaste ouderavond is 

25 september. Voorzitter schrijft uitnodiging. Directeur vraagt deskundige naar beschikbaarheid op 

desbetreffende datum.  

 

Nieuw lid MR: 

De brief wordt aangepast en gaat naar de voorzitter. (oudergeleding) 

Binnen het team wordt een leerkracht aangewezen voor de volgende vergadering. 

(leerkrachtgeleding) 

 

Meldingen ouders: 

Het stoplicht wordt niet in alle klassen even consequent gebruikt.   

De 15 min eerder vrij in de onderbouw op de woensdag wordt als vervelend ervaren. De vraag die 

speelt is: Kan dat naar half 1 en dan de te veel gemaakte uren omrekenen naar een vrije dag/dagen. 

 

Meubels: 

Het ziet er heel netjes uit. Mooie meubels in de hal/teamkamer en klassen. Van de herbruikbare 

meubels voor de leerlingen zijn er veel beschadigde setjes en zijn de setjes niet compleet, 

lades/bakjes ontbreken. Directie inventariseert en geeft dit door aan het stafbureau.  

 

Staturen MR/GMR: 

Geconstateerd is dat de statuten niet op de website vermeld staan. Directie gaat hiermee aan de 

slag.  



 

 

Jaarplanning:    vergaderdata schooljaar 2019-2020 

11 september 

6 november 

15 januari 

26 februari 

8 april 

27 mei (gewijzigde locatie) 

 

Inventarisatie huisvesting voorbereiding aanvraag voorzieningen: 

De heg en het gras bij het schoolplein worden slecht of niet onderhouden. De directeur heeft hier 

melding van gemaakt. We wachten even af of er iets ondernomen wordt.  

 

Rondvraag: 

Komen schoolplan, schoolgids en ouderkalender op de website? Ja 

Moeten de notulen van de MR op de website? Ja 

 

Volgende vergadering: 11 september 19.30 uur: ambitie van de MR voor 2019-2020 

ambitie van BG voor 2019-2020 

Jaarverslag MR 

uitnodiging ingelaste ouderavond GVO 

 

 


