
Notulen MR-vergadering d.d. 17 januari 2018 

Aanwezig: Eleonoor (AC), Bart (AC), Paulien (directeur), Janneke, Marieke, Martine (MR), 

Afke (GMR) 

De MR-vergadering wordt voorgezeten door Janneke. Martine notuleert. 

Inhoudelijk 

1. Nieuws vanuit de AC 

• Evaluatie sinterklaasviering, kerstviering, speelgoedbank actie was groot 

succes. 

• Saldo op rekening AC. Naar aanleiding van het overleg van de AC besproken 

welke bijdrage vanuit de AC kan worden geleverd. De AC denkt aan De 

Gelukskoffer, omdat dit mooi aansluit bij de sociaal emotionele 

doelstellingen van school. Op verzoek van school zal de AC nog onderzoeken 

of budget voor Rekenkisten kan worden vrijgemaakt. 

 

2. Nieuws vanuit de GMR (Afke, fusie) 

Voornemen vanuit Salomo om te fuseren met Sint Bavo. Er is een 

communicatiebureau ingeschakeld om Salomo/Sint Bavo te adviseren. Sint Bavo 

groep is een hele andere soort school, o.a. een Jenaplanschool, scholen met 

kinderen met gewicht. De GMR heeft hierover instemmingsadvies. Daarnaast ook 

ouder raapleging nodig. Oudergeledingen van de MR moeten hierover namens de 

ouders stemmen.  

Uiterlijk 4 maart moet de GMR haar advies geven. Vanuit de directeuren is 

overwegend positief gereageerd. Er is vanuit Salomo veel aandacht gevraagd voor de 

menselijke maat.  

 

3. Vacature groep 1/2: update. Er is vroeg begonnen met het zoeken naar een 

leerkracht voor groep groen. Op de sinds begin december gepubliceerde vacature 

wordt amper gereageerd. Paulien blijft er hard aan trekken. 

 

4. Schoolgids (ter instemming): was vorig jaar nog niet gemaakt. Titia en Debby hebben 

hieraan meegewerkt. Schoolgids is nu af. Moet nu nodig naar inspectie worden 

verzonden. 

 

5. Gladheidbestrijding: er hebben geen ouders gereageerd op de oproep van Paulien. 

Vanuit Salomo is het ook niet mogelijk. Het plan is bedacht om nu groep 8 te vragen 

dit te doen. 
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6. Personeelsgeleding MR: Janneke gaat ook in het MT. Dit betekent dat Janneke uit de 

MR moet i.v.m. belangenverstrengeling. Voorstel is dat Janneke tot einde schooljaar 

in de MR blijft en gedurende de komende periode een opvolger zoekt. 

 

7. Directie 2019-2020: bestuur bespreekt dit met MR. 

Actiepunten: 

• Notulen van deze en vorige MR-vergadering op de (nieuwe) website plaatsen → 

Paulien 

• Op de agenda van volgende MR-vergadering maandag 11 maart a.s.: 

tevredenheidspeiling, vakantieplanning 2019/2020, begroting, ouderavond (in 

combinatie met schoolplan, kernwaarden school, een ouder café avond), WIZ-collect 

(voor inning vrijwillige ouderbijdrage).  

 

*** 


