
Van de MR. 
 
Woensdag 17 juni 2009 was er de laatste MR-vergadering van dit schooljaar. Zoals 
gebruikelijk zijn er dan veel stukken te behandelen. 
 
De agenda voor deze avond was: 
 

1. Welkom en opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen post 
4. Notulen vorig vergadering  
5. Schoolgids 2009-2010  
6. Jaarverslag 2008-2009 
7. Jaarplan 2009-2010 
8. Vakantie rooster 2009-2010 
9. Groepsindeling 2009-2010 
10. Verkiezing MR 
11. GMR zaken 
12. Data afpreken MR vergadering nieuw schooljaar  
13. Rondvraag 
14. Afsluiting 

 
Hieronder een samenvatting van de hoofdpunten. 

 
De Schoolgids2009-2010 
 
De vraag wordt gesteld wat het eigenlijke doel van de schoolgids is? Is alles relevant wat in 
de schoolgids staat? De beleving is dat een gedeelte van de inhoud te onderwijs technisch is 
en de ouders niet aanspreekt. 
Henk geeft aan dat op de inhoud van de schoolgids een verplichting van de inspectie ten 
grondslag ligt. De schoolgids is een portret van de school naar ouders toe en naar de inspectie 
toe. Dus het doel van de schoolgids is tweeledig. 
 
Komend schooljaar wordt er geen papieren schoolgids meer verstrekt, omdat op website de 
digitale schoolgids beschikbaar is. Op verzoek is er een papieren versie van de schoolgids te 
verkrijgen bij Henk. In de eerste ouderbrief van het nieuwe schooljaar zal dit kenbaar gemaakt 
worden. 
 
Wel is de MR van mening dat de huidige schoolgids een opfris beurt moet hebben. Op de 
eerste MR-vergadering na de zomervakantie zal dit een vervolg krijgen. 
 
Jaarverslag 2008-2009 
Henk geeft toelichting op het jaarverslag 2008-2009 en beantwoordt de gestelde vragen. De 
MR heeft de goedkeuring gegeven aan het jaarverslag 2008-2009. 

 
Jaarplan 2009-2010 
Henk geeft toelichting op het jaarplan 2009-2010 en beantwoord de gestelde vragen. De MR 
heeft de goedkeuring gegeven aan het jaarplan 2009-2010. 
 
Vakantierooster 2009-2010 
Het vakantie rooster was al via de mail verstuurd. Er waren geen op- of aanmerkingen. De 
MR heeft hiermee reeds ingestemd omdat de ouders op de hoogte moesten worden gebracht. 

 
 
 



Groepsindeling 2009-2010 
De groepsindeling was al via de mail verstuurd. Er waren geen op- of aanmerkingen.  
De MR heeft hiermee reeds ingestemd omdat de ouders op de hoogte moesten worden 
gebracht. 

 
Zittingstermijn MR 
Na 6 jaar zit de zittingstermijn voor Elly erop. Elly geeft het stokje door aan Jenny Schutmaat. 
Elly, via deze weg hartelijk dank voor het werk dat je de afgelopen 6 jaren hebt mogen doen 
in de MR. Jenny, via deze weg alvast een hartelijk welkom in de MR. 
 
In het nieuwe schooljaar moeten er officiële verkiezingen uitgeschreven worden omdat in de 
oudergeleding de zittingstermijn van 3 jaar is verstreken.  
 
Volgende MR-vergadering 
De eerst volgende MR vergadering is op 23 september 2009. 
 


