
Notulen 1e MR vergadering 
Datum : vrijdag 13 september 2019 

Aanvang  : 15:00u (de vergadering is openbaar) Einde vergadering: 17.00u 

Locatie : De Klimop te Dreischor  

Genodigden : Corina, Daphne, Fleur, Hans, Tim 

 

  Besproken punten: Wie 

1 Opening, vaststellen agenda 

 

Tim  Tim 

2 Notulen vorig overleg  

 

Doornemen notulen vorig overleg van 28 juni 2019. Allen 

3 Binnengekomen post 

 

MR tijdschrift doorgegeven. Allen 

4 Mededelingen vanuit de OR   

 

Corina 

5 Mededelingen vanuit de GMR  

 

Daphne 

6 Mededelingen vanuit Obase 

 

- We hebben een start gemaakt met het schoolplan, waar we als 

speerpunten ICT, gepersonaliseerd leren. 

- Er wordt door georiënteerd op een intensievere samenwerking met 

andere besturen. Vervolg?  

 

Hans 

7 Mededelingen vanuit de ouders   -In groep 4 weten de ouders niet altijd wat de bedoeling is met de 

toetsen, later in de kletskop werd het toegelicht.  

-Hygiëne wc’s, hoe vaak worden die schoon gemaakt. De doekjes zijn 

wel eens op, kinderen wassen hun handen niet altijd. We geven het aan 

bij de schoonmaker. 

Allen 

 

 

Hans 

8 Informatieavond -Dominic houdt het ‘OR praatje’. 

Corina heeft het financieel jaarverslag gemaakt, zodat het vandaag 

mee kon bij de kletskop ter inzage voor ouders. Het saldo is lager 

geworden, omdat er een groter bedrag aan school geschonken is 

(bijdrage Estafette). Het bedrag van de ouderbijdrage wordt dinsdag 

ook genoemd, €45. 

Zowel OR als MR stapt over op de Regiobank en gaan de bankkosten 

Hans 

Tim 

Dominic 



delen om kosten te besparen.  

-Vacature OR 

-Tim houdt het ‘MR praatje’. Het jaarverslag 2019-2020 (inclusief 

financiën) staat op de website. Vergadering is openbaar. 

9 Schoolplan 2019-2023 Laatste ontwikkelingen m.b.t. schoolplan 

Hoofdstuk 4 is inmiddels af en toegestuurd. Obase en inspectie hebben 

het schoolplan ook gekregen.  

Allen 

10 Stand van zaken De Klimop-Kibeo Ontwikkelingen Kibeo: We zouden richting een groen IKC mogen 

groeien. De laatste ontwikkelingen zijn?  

Hans heeft 12 september een gesprek gehad met Ewald(Obase) en 

Atie(Kibeo). Eind oktober moet er een besluit zijn. Beide partijen gaan 

nogmaals naar de financiën kijken om er samen uit te komen. Kibeo 

gaat uitzoeken wat de kosten worden voor de benodigde aanpassingen. 

Het zal dan bij akkoord een IKC worden en niet perse een groen IKC. 

Hans 

11 Datum volgende vergadering 

 

-Vrijdag 22 november van 15.15 tot 17.00 uur. 

Agendapunten volgende vergadering: 

-Actieplan vast agendapunt 

Tim  

 

12 Rondvraag 

 

-Jaarverslag: Daphne stuurt bespreekpunten GMR over schooljaar 

2018-2019. Fleur neemt het financieel overzicht van de MR er nog in op 

en plaatst het daarna op de website. 

-Hans heeft huisvestingsvraag gekregen: welke school heeft ruimte 

voor de kwaliteitsmedewerkers? We wachten Kibeo af. 

 

Tim 

 

Rooster van aftreden oudergeleding MR: 

- Corina Berrevoets  : 2014 – 2017, aftredend en herkiesbaar (1e periode) 

  2017-2020, aftredend en herkiesbaar (2e periode) 

- Daphne Herinckx  : 2015 – 2018, aftredend en herkiesbaar (1e periode) 

  2018-2021, aftredend en herkiesbaar (2e periode) 

 


