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Concept-notulen 8 september 2015 

 

Aanwezig: Mark, Marieke, Bas, Carola (afwezig : Johan) 

 

Notuliste: Carola 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Mark opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

2. Notulen 16 juni 2015: 
Als de notulen op de website gepubliceerd worden moet het woordje ‘concept’ weg. 
De notulen worden vastgesteld met dank aan Marieke. 
 

3. Mededelingen 

a. 
 

Directie/Team 

 Iedereen heeft een goede start gemaakt in de nieuwe groep. 

 De operatie van Johans knie is goed verlopen; herstel kost tijd. 

 Karin G. is ook weer volledig gestart. Zij zal eind van het jaar nog een hersteloperatie 
ondergaan. 

 Het team volgt 16 september een scholing over IPC. 

 De website wordt momenteel weer bijgewerkt. 

 21 september heeft het team, samen met de OR leden, een avond waarin de 
werkgroepen rondom festiviteiten geformeerd worden. 

 
 

b. Ouderraad: 
Geen mededelingen. 

c. GMR 
Op de Batavorum site is het nieuwe taakbeleidsplan te vinden. 
Mark informeert bij Bas of hier nog consequenties aan verbonden zijn voor het team. Bas legt 
uit dat hij met alle collega’s rond de tafel gaat om het takenpakket te bespreken.  
Ook het jaarverslag van Batavorum is op de site te vinden. 

d. Ingekomen stukken: 
Taakbeleid SKO Batavorum. 

4. Vaststellen  samenstelling MR: (+ functieverdeling) 

 Mark blijft voorzitter; hij blijft nog 2 schooljaren in de MR ( dan gaat Sophie van 
school) 

 Marieke blijft (samen met Carola) notuleren. Zij zoekt nog uit wanneer haar termijn 
voorbij is; het is niet gunstig om tegelijkertijd te stoppen; op tijd met verkiezingen 
starten. 

 Johan treedt i.v.m. zijn langdurige afwezigheid tijdelijk terug. Ans is gevraagd om zijn 
plaats tijdelijk in te vullen. Zodra dit definitief is zal Bas ons daarvan op de hoogte 
stellen en dit via de site bekend maken. 
 

5. Schoolplan 15-19: 
Volgens de leden is het een duidelijk document; dit is te gebruiken als richtinggevend en 
toetsinstrument. We zullen dit als MR vaker agenderen. 
Mark miste een verwijzing naar het SOP. 
Mark heeft gelezen dat het leerlingaantal in de toekomst zakt naar zo’n 85 leerlingen. 
Momenteel 111 leerlingen. Bas vertelt dat het gaat om een tijdelijke krimp. Vanaf 2018 zal 
het leerlingenaantal weer stijgen. Bas is hier uiteraard al over in gesprek met de alg. 
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directeur. 
Marieke vraagt of we hier als MR ook in kunnen meedenken. Het zal consequenties hebben 
voor het aantal groepen in de nabije toekomst. Hoe gaan we daarmee om? 
Bas past nog het een en ander aan en dan kan het schoolplan op de site gepubliceerd worden 
( denk aan begrippenlijst) Mark krijgt het ter ondertekening aangeboden. 

6. Jaarplannen: 
Het jaarplan moet nog afgemaakt worden. Bas stuurt het ons toe. Komt 20 oktober op 
agenda. 

7. Rondvraag: 

 De vergaderdata worden vastgesteld: 20okt-8dec-2febr-19apr-7juni              
Aanvangstijd: 19.00 uur 

 Marieke vraagt hoe de peuters gestart zijn op hun nieuwe locatie; Prima!! 
Enthousiaste reactie van verschillende ouders! 

 Veiligheidsplan moet nog aangepast worden? 20 okt op agenda. 

 
 
 
 

 

Actielijst 

 

Nr. Onderwerp Actie 

houder 

Status Gereed 

 

155 

 

Schoolplan aanpassen 

 

Bas 

  

20 okt 

 

156 

 

Jaarplan evalueren 

 

Bas 

  

20 okt 

 

157 

 

Jaarverslag MR 2014-2015 

 

Marieke 

  

20 okt 

 

158 

 

Veiligheidsplan aanpassen 

 

Bas 

  

20 okt 

     

 

      

 
 


