
  NOTULEN MR 

 
 

Datum:   woensdag 15-05-2019 

Tijdstip:   19.30 – 21.00 

Aanwezig:     

 

MR leden:    Evelien de Jonge, voorzitter (ouder) 

   Barbara Breukers, penningmeester (leerkracht) 

   Nursan Juresic, secretaris (ouder). Afwezig met kennisgeving 

   Marije Brouwer, secretaris (ouder) 

   Carla van der Pol (leerkracht) 

   Sabina Waanders (leerkracht) 

 

Gasten:   Martine Keemers (Directeur BS Los Hoes) 

 

 

 

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering 

Notulen goedgekeurd, Marije maakt nog een aantal tekstuele aanpassingen.  

2. Mededelingen vanuit directie 

Algemeen: Op de eindtoets (Dia toets) is door het Los Hoes boven de normscore 

gescoord. Dit is een mooi resultaat.  

1. Nieuwe bestuurder 

Martine vertelt dat er een goede kandidaat gevonden is en er dus een nieuwe 

bestuurder benoemd gaat worden. 

2. Informatiebijeenkomst 27-5 bijeenkomst GMR 

Leden van de MR hebben informatie over de bijeenkomst op de mail gekregen. De 

wens is dat er in ieder geval 1 persoon gaat aanschuiven. Het is nog onduidelijk of dat 

gaat lukken.  

3. Personeelsgeleding vacature 

           Het betreft een vacature voor de MR van het Samenwerkingsverband. Vanuit de 

           personeelsgeleding van de MR is hier niet direct belangstelling voor.  

3. Medewerkers en leerlingen tevredenheidsonderzoek 

Martine geeft een presentatie over het tevredenheidsonderzoek dat afgenomen is bij 

ouders en leerlingen vanaf groep 6. Alle onderwerpen worden langsgegaan. Martine 

maakt hier nog een samenvatting van, deze zullen we als MR blijven gebruiken.  

4. Formatieplan 2019-2020 

De formatie voor volgend schooljaar is zo goed als rond. Het was wederom een 

behoorlijke puzzel, onder andere doordat er in de onderbouw een groep minder zal 

zijn.  

5. Positie MR Carla 

Volgens het rooster van aftreden, zoals vastgesteld door de MR in december 2018, 

zou Carla aan het einde van dit schooljaar de MR moeten verlaten. Echter haar lange 

ervaring als MR lid wordt als grote meerwaarde voor de MR gezien. Sabina neemt 

contact op met Klaas Jurjens om te vragen of hier uitzonderingen in mogelijk zijn. 

6. Jaarorganisatie (Vast agenda punt) 

De jaarorganisatie is niet uitgebreid aan bod gekomen, we willen hier in de volgende 

vergadering wat langer bij stil staan, met name gericht op volgend schooljaar.  

 

 

Note:  

Martine zal t/m punt 4 aanwezig zijn. 

 

Volgende MR vergaderingen (allen op een woensdag): 

19 juni 2019 

 

 


