
  NOTULEN MR   

 
 

 

 
Datum:   Woensdag 20 november 2019 

Tijdstip:   18.30 – 21.30 uur 
 

 
Aanwezig:     

 

MR leden:    Bas Dimmedal (ouder) 
   Barbara Breukers, penningmeester (leerkracht) 

   Evelien de Jonge, voorzitter (ouder) 
   Marije Brouwer, secretaris (ouder) 

   Marloes op den Dries (leerkracht) 

   Sabina Waanders (leerkracht) 
       

Gasten:   Martine Keemers (Directeur BS Los Hoes) 
 

 

 
1. Nieuw (ouder) lid 

Kort welkom voor Bas Dimmedal 
 

2. Goedkeuren notulen vorige vergadering 
Notulen goedgekeurd en vervangend voorzitter gekozen: Sabina Waanders 

 

3. Mededelingen vanuit directie 
-Er wordt informatie rondom ziekte personeel gedeeld  

-Momenteel is Martine druk bezig met de begroting. Uiteindelijk zal Los Hoes terug moeten in formatie 
i.v.m. de krimp. De functies die dit schooljaar vrij komen, zullen daarom tijdelijke functies worden.  

 

4. Structuur en voorbereiding MR vergadering vanaf 2020 
Vanaf 2020 gaan we binnen de MR meer werken vanuit werkgroepjes/thematische voorbereiding; 

sommige leden zullen bepaalde thema’s dan wat uitgebreider gaan voorbereiden/uitwerken. Een ieder 
dient wel ingelezen te blijven.  

 
5. Jaarorganisatie 

-Lief en leed: Lief en leed protocol is aangepast, wat veranderd is is geboorte kind leerkracht, dan wordt 

er een kraamcadeau gegeven. Er wordt een gezamenlijke pot gemaakt van de MR en OR, verdeling is 
50/50. OR beheert de lief en leed pot. Lief en leed protocol is bij deze vastgesteld.  

-Zorgplan: Het zorgplan wordt binnenkort in het kernteam besproken, in de januari vergadering kan het 
met de MR besproken worden. Het is onduidelijk of dit jaarlijks besproken dient te worden. Marije en 

Barbara zoeken dit uit.  

-Rooster van aftreden: Dit wordt aangepast nu Bas zitting heeft genomen in de MR.  
 

6. Teampresentatie MR foto + tekst website updaten 
Martine zet het op de website  

 

7. Financieel jaarverslag MR 
Financieel jaarverslag is besproken en goedgekeurd 

 
8. Continu rooster 

Er is gepolst hoe een ieder aankijkt tegen het continu rooster. Komende periode gaan de leerkrachten het 
team raadplegen.  

 



Volgende vergaderingen 
-De eerst volgende vergadering (11-12) komt het continu rooster op de agenda. Ouders kunnen tussen 

20:45-21:30 aansluiten. 
- Vanaf volgende vergadering (11-12) gaan we voor onszelf werken met een actielijst. Sabina levert een 

format aan.  

 
 


