
Notulen MR vergadering maandag 21 september 2018 
Aanwezig: Paulien, Naud, Martine, Marieke, Afke(GMR), Eleonoor(AC), Anne Trije(AC) en Marjon. 
Aanvang  : 19.00 uur. 
Einde        : 21.00 uur 
 

1. Opening; Naud heet een ieder van harte welkom en opent de vergadering. Vanwege een 
aantal nieuwe gezichten, stelt iedereen zich voor. Paulien is de nieuwe directeur en Marieke 
is nieuw MR lid namens de lerarengeleding. Marjon heeft haar afscheid een half jaar 
uitgesteld totdat Janneke weer terug is van haar verlof. 

2. Marjon notuleert. 
3. Er zijn geen notulen goed te keuren. 
4. Paulien vertelt over haar eerste indrukken van de school en informeert de vergadering over 

de verdeling van de taken tussen haar en Debby Schouten, directeur van de KWS en stand-by 
van Paulien. 

• Er is een nieuw MT gevormd. Sanne Wassenaar gaat zitting nemen in de MT, evenals 
Titia die  bovenbouwcoördinator wordt en Lara is onderbouwcoördinator tot januari. 
Janneke neemt na de kerstvakantie de taken over van Lara.  

• Het eerste speerpunt is terug naar de basis: rust, regelmaat en structuur in de school 
terugbrengen. Andere speerpunten zijn: het schoolplan, wereldoriëntatie , 
hoogbegaafdheid, coöperatieve werkvormen en oudercommunicatie.  

• Binnenkort dient het schoolplan geschreven te worden.  

• Donderdag 27 september is er een studiedag over wereldoriëntatie en coöperatief leren. 
Dit wordt in de weekmail naar ouders gecommuniceerd. 

• Hoogbegaafdheid wordt door Sanne W. (IB) opgepakt binnen school. 
5. Mededelingen AC 

• Agenda en data MR vergaderingen worden gemaild 

• Nieuwe ouders hebben zich aangemeld, activiteiten zijn bekend. 

• Jaarrekening en begroting AC wordt volgende MR vergadering door Jeroen 
gepresenteerd. 

• Er komt een nieuwe voorzitter, omdat Eleonoor haar taken beëindigt. 

• Ideeën kunnen altijd voorgedragen worden bij de directie. 
6. Mededelingen GMR 

Sinds de start van het nieuwe schooljaar neemt Afke Roos zitting in de GMR. 
Momenteel zijn er besprekingen gaande over een voorgenomen fusie tussen Salomo en 
BAVO.  

7. Er is bijna een nieuwe website. De laatste hobbels moeten nog genomen worden. 
8. Aannamebeleid voor kinderen: het maximum aantal kinderen in een groep heeft invloed op 

het aantal fte voor een school. Dat maakt het lastig om voor een maximum aantal van 25 
kinderen te kiezen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je geen vakleerkracht voor 
gym kunt aanstellen. 

9. Rondvraag:  
Marjon:   

• Hoe staat het met het (groot) onderhoud van het gebouw? Veel ruimtes zijn hard               
       toe aan een opknapbeurt. Paulien vertelt dat er binnenkort naar gekeken wordt.  

• Wat is er met de stakingsgelden(ingehouden salaris) gebeurd?  

• De stichting STEF bestaat nog steeds op papier, deze moet nog steeds opgeheven 
worden. Naud onderneemt actie. 

10. Data volgende vergaderingen:  5 november 2018 
                                                       14 januari 2019 
                                                       11 maart 2019 
                                                       14 mei 2019 


