
 
 
Alle vergaderingen Locatie:  JPS de Wiekslag in Vianen 

Notulen MR  

 

17 september 2018 
 

Aanvang:  20.15– 21.30 uur 

 
Locatie: Wiekslag Vianen 
 

 
Voorzitter: 

 
Claudia Rozendaal 
 

 
Notulist: 

 
Tanja 

Genodigden MR: 
 
Aanwezige gasten: 
Afwezig: 

 
Claudia, Gerhold, Tanja, Wieteke, Frank 
 
Wieteke, Claudia,  Tanja, Frank, Denice 
Gerhold met kennisgeving 
 

MR notulen Mr. Vosschool 

 

 

 

 

Agenda punt 1 Notulen vergadering  

Vergadering 14-6-2019 zijn goedgekeurd op de website.  

Afspraken om de notulen binnen een week goedgekeurd te hebben en ze op de 
site gezet kunnen worden. 

Agendapunt  2 Voorzitter 

Claudia biedt zich aan als voorzitter, dit wordt door de aanwezige  leden van de MR 
goedgekeurd. 

 

Zitting in GMR: Gerhold. 

Zitting in CMR: Tanja 

Agendapunt  3 Terugkoppeling CMR 
Tanja geeft toelichting op hetgeen besproken in de CMR die is geweest direct 
voorafgaand aan de MR vergadering. Het verslag van de CMR wordt als bijlage bij 
dit verslag toegevoegd.  

Agenda punt 4 Hoef en Haag 

Er zijn 4 besturen geïnteresseerd. Het is bekend dat Fluenta sowieso een 
brinnummer krijgt, hoe dat met de andere 2 stichtingen gaat lopen is onduidelijk. 

Zeker is dat de nieuwe school van Fluenta en Meester Vos naar de Brink gaan. 

 

Frank schuift aan bij stichting Hartenkreet en Vitaal Hagestein en geeft daar 
dezelfde informatie. 

Agendapunt 5 Jaarplan en schoolgids 

De schoolgids moet aangepast worden, hier staan nog foto’s in en het stukje van 
de privacy/AVG moet aangepast worden. 

 

Het nieuwe jaarplan is voor de leerkrachten duidelijk, maar voor de ouders 
onduidelijk, misschien moet hier een begeleidend stukje bij?  

Hier is geen afspraak over gemaakt. 

 

Afspraak: schoolgids en jaarplan moeten (in het vervolg) voor het nieuwe 
schooljaar op de site staan. 

Agendapunt 6 GMR 

Data komend schooljaar: 8/11, 24/1, 21/3, 4/4 (themavergadering), 13/6, 
17/11/2019 

Input volgende GMR via mail, net na volgende MR, of in de daarop volgende MR-
vergadering. 

Agendapunt 7 Afspraken begeleiding Gelezen en aangepast. Nu nog aanpassen in documenten op server. 

Agendapunt 8  Rondvraag MR-cursus komt er aan, datum is nog niet bekend. 

   


