
Agenda MR vergadering 14 september 2017 
 

Aanwezig: Barbara Keijzers, Patricia Lucas, Esther Diepenmaat, Jos v. Hillegersberg en Judith Vlaming. 

Notulen vorige vergadering 4 juli  2017. 

Welkom Patricia Lucas, zij komt in de plaats van Jos  in de MR. Jos gaat de MR verlaten omdat hij 

geen kinderen meer op onze school heeft. 

Agenda: 

Bestuur: Barbara heeft de notulen van de laatste bestuursvergadering en bespreekt de punten die 

voor de MR van belang zijn met ons door. Zoals Het versterkplan en de formatie. In het formatieplan 

is ruimte vrijgehouden voor een externe IB-er. Vanuit het versterkplan is er behoefte aan een 

ervaren IB-er. Neomi  heeft al verschillende gesprekken met Barbara gehad en dit jaar zal zij als 

interim IB-er bij ons op school zijn. Zij gaat zich bezighouden met onze zorgstructuur. Een ander doel 

is het opstellen van een profielschets voor onze toekomstige IB-er, waar hebben wij als team 

behoefte aan. Dit schooljaar gaan we als team verder met het uitwerken van leerlijnen en doelen op 

het gebied van taal en rekenen. Daarna volgen begrijpend lezen en -luisteren. 

Meral is onderwijsassistent. Zij mag RT werk doen met kinderen, zij zal dit jaar verder re-integreren.  

Voorstel vanuit de MR wordt gedaan om de vacatures voor het bestuur te plaatsen in het 

mededelingenblad en daarin te verwijzen naar de website. Plaatsen op Facebook kan ook. Er zijn 

vacatures voor twee toezichthouders en een penningmeester. Op LinkedIn is er een groep genaamd: 

In Twente opzoek naar? Misschien kan daarop ook een oproep geplaatst worden.  

Taakverdeling MR: Gezien de huidige bezetting en kijkend naar de toekomst is het goed de taken 

binnen de MR opnieuw te verdelen. Esther Diepenmaat wordt voorzitter en Patricia Lucas neemt de 

taak van secretaris over van Judith Vlaming, zij blijft nog 1 schooljaar in de MR. 

Vakantie voorstel 2018-2019: Van uit het  H2O is er een vakantie voorstel , wij gaan daarmee 

akkoord. Judith regelt het formulier. 

Afscheid Jos: Wij bedanken Jos van Hillegersberg voor zijn jaren als voorzitter van de MR.   

Planning vergaderingen  schooljaar 2017-2018: De volgende data staan vast:  

23 november 2017 , 11 januari 2018 , 22 maart 2018 ,14 juni 2018, de vergaderingen beginnen om 

19.30 uur op school. 

Esther maakt schema waarin de stukken staan die  wanneer aangeleverd moeten worden. 

Judith stuurt Patricia het versterkplan toe. 

 


