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Verslag MR-vergadering dinsdag 7 februari 2017 
 
Bouw en veiligheid 
In de carnavalsvakantie zullen de laatste dingen afgewerkt worden.  
De bordjes van de nooduitgang worden deze week opgehangen. Ook de brandweer zal 
alles nog controleren. Daarna zullen er ontruimingsoefeningen plaatsvinden.  
 
Personele bezetting 
Juf Jojanneke is weer terug van zwangerschapsverlof. Ze is ook weer aanwezig bij de 
MR. Juf Irma vervangt juf Babbe. Juf José werkt nu in beide groepen 5.  
 
Samenwerking Korein 
De samenwerking met Korein verloopt volgens Lia prima. Er komt een evaluatie met 
Korein en de MR en een oudergeleding van Korein.  
 
Schoolreisgelden 
De brief naar de ouders over de schoolreisgelden had eerst in de MR besproken moeten 
worden. Lia biedt daarvoor haar excuses aan. De schoolreisgelden worden nu besproken 
en akkoord bevonden.  
 
Kascontrole 
De kascontrolecommissie controleert vandaag de oudergelden (schoolreisrekening, 
ouderbijdrage en de TSO-rekening). De MR is niet verantwoordelijk voor deze controle, 
maar wil graag op de hoogte zijn van de controle. Tijdens de vergadering schuiven de 
twee vaders van de kascontrolecommissie aan om hun bevindingen te delen.  
De kassen zien er orderlijk uit. Complimenten aan Lia en het secretariaat. De 
kascontrolecommissie keurt de kassen goed.  
 
Werving nieuwe directeur 
De termijn voor aanmelding is gesloten. Er wordt geen informatie gedeeld over 
aanmeldingen en sollicitanten. Dit is uiteraard in het belang van de sollicitanten zelf.  
Daan van Boxel en Sjoerd Manschot zijn als ouders betrokken bij de advies- en 
benoemingscommissie.  
 
Zittingstermijn MR-leden 
De zittingstermijn van Sjoerd Manschot (ouder) en Jojanneke Elstgeest (leerkracht) is 
verstreken. Beiden willen graag nog een termijn in de MR zitting nemen. Maar om ook 
anderen de gelegenheid te geven zitting te nemen in de MR wordt een bericht in het 
Reigerbulletin geplaatst voor de ouders en wordt er een e-mail rondgestuurd naar de 
leerkrachten voor de leerkrachtenvacature.  
Als er ouders of leerkrachten zich aandienen zal er een verkiezing gehouden worden.  
 
Jaarverslag MR 
Het jaarverslag van de MR is goedgekeurd en zal op de website gepubliceerd worden.  
 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 21 maart 2017 om 20.00 uur. 
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