
Notulen  MR  vergadering  dinsdag 13 september  2016 

 

Plaats: IKC de triviant Stein 

Tijd: 19.30 uur  

Sluiting : 21.35 uur 

 
Aanwezig : Sandra, Frank, Kristel, Anouk, Els, Anneke, Margot 
Afgemeld : Veronique 
 
Notulant : Margot Klinkers 
 

 

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

Notulen en actiepuntenlijst van 11-07-2016 geaccordeerd 

Agenda vastgesteld  13-09-2016   

 

2. Mededelingen vanuit directie 

Directie zal ongeveer 1 week voorafgaand aan een MR vergadering zorgen dat de MR de 

mededelingen per mail ontvangt. 

Vervolgens verduidelijkt  directie een aantal mededelingen : 

* Toekenning vignet “Gezonde school” 

* Pilot : “Samen integraal: Zo doen we het !” 

* Stichting Kindante  

* Jaarplan 2016-2017 

* Stand van zaken rondom personeel 

 

Voor een duidelijk overzicht zie bijlage 2 in het mapje documenten.  

Er zijn verder geen vragen over, mochten die er wel nog komen is directie altijd bereid ze nog 

eens toe te lichten en te beantwoorden. 

 

3. Taakverdeling binnen MR 2016-2017 vastleggen 

Taken binnen onze MR zijn als volgt vastgelegd : 

Voorzitter :  Els Schutte 

Vicevoorzitter :  Anouk Conjour  

Penningmeester :  Anneke Schings 

Secretaris :  Margot Klinkers 

OMR-lid :   Veronique Wenmaekers 

PMR-leden :  Kristel Graus, Sandra Mensing en Frank Rennenberg 

 

4. Huishoudelijk reglement MR opstellen 

Voorzitter heeft een format voor een huishoudelijk reglement en zal dit voor onze school gaan 

aanpassen.  

Uiterlijk in week 42 zullen MR leden dit ontvangen zodat we in de vergadering van 1 november 

a.s. dit document definitief kunnen maken. 

 



5. Binnengekomen post/ingezonden stukken. 

Leo Teunissen heeft spreektijd aangevraagd m.b.t. de stand van zaken n.a.v. enquête. 

Hij heeft met wethouder een gesprek gehad.  

N.a.v. de brief die dhr. Teunissen aan de gemeente heeft gestuurd, is op 6 juli jl. door de  

Gemeente als ook Stichting Kindante in één brief gereageerd. 

Dhr Teunissen vraagt MR om stappen te ondernemen naar de Gemeente en Kindante gezien 

de opkomst van de enquête en de mening van de achterban. 

Voor deze brief zie bijlage 1 in het mapje documenten. 

 

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

MR besluit om zowel Gemeente Stein als Kindante samen uit te nodigen om te kijken hoe 

beiden staan m.b.t. bijbouwen lokalen. 

Voorzitter zal een brief sturen met duidelijke standpunten en vragen vanuit MR. 

 

7. Rondvraag 

 

MR lid vraagt naar de basiscursus voor startende MR leden.  Secretaris heeft hier al naar 

geïnformeerd echter was in juni hierover nog geen duidelijkheid m.b.t. plaats en data dat deze 

cursus gegeven wordt. 

MR lid zal zelf bij Wiel Pieters navraag gaan doen en 6 leden zullen dan deelnemen aan deze 

cursus. 

 

Is er een mogelijkheid, om gezien de staat waarin de school T-shirts zich op dit moment 

bevinden,  binnen nu en 2 jaar nieuwe T-shirts aan te schaffen, voorzien van schoollogo ? 

PMR lid zal hier navraag naar doen, OMR leden zullen ook eens polsen bij de OR hoe zij hier 

tegenover staan.  

Tijdens de volgende MR vergadering op 1 november a.s. maken we er een agendapunt van. 

 

8. Sluiting vergadering  21.35 uur 

 

 

 

 


