
Notulen  MR  vergadering  dinsdag  1 november 2016 

 

Plaats: IKC de triviant Stein 

 

Tijd: 19.40 uur  

Sluiting : 22.10 uur 

Afgemeld : Els 

Aanwezig : Anouk, Kristel, Frank, Veronique, Sandra, Anneke 

Toehoorders : 0 

Notulant : Margot Klinkers 

 

1. Opening en mededelingen door de  voorzitter (toehoorders zijn welkom)  

Notulen en actiepuntenlijst  dd.  13 september jl. deze notulen zijn geaccordeerd. 

Vaststellen agenda  1-11-2016 agenda is volledig. 

 

Vicevoorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

OMR-lid geeft  aan te willen stoppen als MR. 

 

 

School T-shirts met logo opdruk voor alle leerlingen van onze school. 

PMR lid heeft nagevraagd en zal morgen nog een aantal T-shirts ophalen zodat we kunnen gaan 

bekijken welk aantal we per maat nodig hebben. 

Deze T-shirts zullen gedragen worden tijdens het schoolreisje en de sportdag, ook zullen 

sporttenues voor ons voetbalteam uitgezocht worden. 

 

5 MR-leden gaan op 15 november a.s. naar de  basiscursus MR . 

 

Als we via het MR contactformulier van de website een bericht ontvangen geven we hier een 

ontvangstbevestiging op. 

We spreken af dat indien het formulier naar iedereen gestuurd is de secretaris  reageert en 

mocht een individueel MR lid iets ontvangen reageert dit lid zelf. 

We bevestigen dat bericht ontvangen is en dat we het op de volgende MR vergadering als 

ingezonden post plaatsen. Geef dit wel door aan secretaris dat dit op de agenda geplaatst moet 

worden. 

 

2. Binnengekomen post/ingezonden stukken. 

- GMR  mail  dd. 17-10-2016 

- AOb  mail  dd. 7-10-2016 

- Info MR tijdschrift voor Medezeggenschapsraden 

- GMR mail dd. 6-10-2016 

- GMR mail dd. 3-10-2016 



- GMR mail dd. 1-10-2016 

- Vraag Leo Theunissen over stand van zaken 27-9-2016 

 

 

 

3. Mededelingen vanuit directie 

 

Directie licht toe dat ook CvB  Kindante en Gemeente Stein op 8 november a.s. in ambtelijk 

vooroverleg gaan. 

Namens  Kindante zal Miriam Brinkhorst dit overleg bijwonen. 

Hierin zal vooral informatie aangereikt worden;  een week later is definitief overleg. 

Directie geeft ook bij gemeente aan dat er de komende jaren een tekort aan lokalen zal zijn. 

 

Van directie hebben we een document met mededelingen ontvangen, voor een overzicht  

hiervan zie website  www. ikc-detriviant.nl   -> medezeggenschapsraad -> documenten 

(bijlage 3) 

Mochten er nog vragen en/ of onduidelijkheden zijn kan altijd contact opgenomen worden 

met directie. 

 

Jaarplan 2016-2017  

Mochten er vragen zijn kunnen die altijd gesteld worden. Het jaarverslag n.a.v. de evaluatie 

van het vorige  jaarplan zal binnenkort besproken worden in Mr en vervolgens op de website 

geplaatst worden. 

 

4. Plan van aanpak m.b.t. uitbreiding/zaken  naar  gemeente/Kindante 

 

Brief is verzonden dd. 17-10-2016. 

We wachten reactie van gemeente en Kindante af (uiterlijk 10 november). 

Er zullen een aantal leden samen gaan zitten  om e.e.a. voor te bespreken op  

donderdag 8 december  a.s. om  19.00 uur op school. 

 

5. Taakverdeling binnen MR 2016-2017 opnieuw bekijken. 

 

Taken binnen onze MR zijn als volgt vastgelegd : 

Voorzitter :  Anouk Conjour-Quanjel  

Vicevoorzitter :  Margot Klinkers 

Penningmeester :  Anneke Schings 

Secretaris :  Margot Klinkers 

 

OMR-lid :   Veronique Wenmaekers 

PMR-leden :  Kristel Graus,  

Sandra Mensing,   

Frank Rennenberg. 

 

        Bij afwezigheid van de voorzitter zal Frank Rennenberg de vergadering leiden. 



 

6. Huishoudelijk reglement MR bekijken en klaar maken. 

Vragen worden meegenomen naar  basiscursus MR 

 

7. Rondvraag 

Kunnen we in het vervolg vergadering van 19.00 – 20.30 uur  ? Akkoord.    

MR-emailadressen heel even bekijken i.v.m. MR mails op  privé emailaccount. 

 

 

 

 

 

 


