
Notulen MR vergadering OBS Noord  2017-2018 

 

Datum:  maandag 23 oktober 2017 

Tijd:  20.00 uur - 22.00 uur 

Plaats: OBS Noord 

 
1. Opening 

Welkom door voorzitter. Edwin zit voor de laatste keer de vergadering voor i.v.m. 

aftreden. Ingeborg is eveneens aftredend en niet herkiesbaar. Miranda Konings 

(oudergeleding) en Sten Geerdink (personeelsgeleding) nemen zitting in de MR. John 

v.d. Ley heeft namens OBS Noord zitting genomen in de GMR 

2. Vaststellen agenda 

Vastgesteld 

3. Notulen vergadering 21-09-2017  

Geen op- en aanmerkingen. De toevoeging van de actielijst blijven voortzetten. Sten 

zet de notulen op de website. Notulist in Google Drive  

4. Ingekomen post en mededelingen 

Vanaf januari gaat de schilder aan het werk. Deze pleegt noodzakelijk onderhoud. 

(bijwerken) 

Dit jaar wordt een nieuwe methode en/of een leerlingvolgsysteem voor sociaal-

emotionele ontwikkeling aangeschaft. In samenwerking met de andere scholen 

binnen onderwijsteam Borculo gaan we ons oriënteren. 

Mededeling: te weinig invallers beschikbaar. Na overleg komt hier het volgende 

actiepunt uit: protocol ‘invallen’ doornemen op volgende MR vergadering 

Wim bedankt Edwin en Ingeborg voor hun inzet en inbreng bij de MR van OBS Noord. 

Edwin ontvangt een bon. Ingeborg krijgt bloemen 

5. Jaarverslag School Noord 2016/2017 (toelichting directie) 

Wim geeft toelichting en er is gelegenheid tot vragen stellen. Het jaarverslag is 

ingezien door alle MR leden 

6. Resultaten ouderbetrokkenheid-onderzoek (toelichting directie) 

Wim geeft toelichting op het onderzoek. Actiepunt: Edwin zet beide onderzoeken 

(2015 en 2017) in Google Drive 

7. Huishoudelijk reglement MR (Peter en Maarten) 

Actiepunt: dit agendapunt terug laten komen op een volgende vergadering 

8. Invulling vacature(s) (G)MR (voorzitterschap) 

Peter van Gestel neemt het voorzitterschap over van Edwin Textor 

9. Standpunt school Noord aangaande samenwerking binnen team Borculo 



Actiepunt: Edwin neemt contact op met de voorzitters van Heuvelschool en Kiezel en 

Kei 

10. GMR  

Geen bijzonderheden 

11. Rondvraag 

28 november a.s. 18.30 uur etentje MR Noord 

12.  Sluiting 

Actielijst 

Wat Wie Wanneer 

Notulen vorige vergadering  

Op de website 

In Google Drive 

 

Sten 

Maureen 

Als aangepaste notulen 

binnen zijn 

Contact MR Heuvelschool en 

Kiezel en Kei 

Edwin z.s.m.  

Agenderen punt: huishoudelijk 

reglement 

Peter Volgende vergadering 

Agenderen punt: Protocol inval bij 

afwezigheid leerkrachten  

Peter Volgende vergadering 

Ouderbetrokkenheidsonderzoeken 

(2015 en 2017) in Google Drive 

Edwin z.s.m. 

Reserveren etentje  Monique z.s.m. 

 

 


