
Notulen MR vergadering BS Maria Goretti dd 1 november 2018 

Aanwezig: Renée Beunen, Marion Nizet, Liesbeth Ruyten, Chantal Linden (notulen) 

Afgemeld: Petra Koonings 

 

Notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. 

 

1. Continuerooster 

Het team heeft het over het continuerooster gehad en wil geen continuerooster invoeren. 

Dit omdat de school klein is en er anders voor het team weinig tot geen pauze overblijft. 

2. Picknickbanken 

 

Chantal heeft hier nog niet naar gekeken. Marion gaat dit weekend misschien naar van 

Cranenbroek en Chantal naar de Welkoop. Budget van de MR is ongeveer 117 euro. Dit kan 

eventueel door MR aangevuld worden als school de banken koopt. 

 

3. Huishoudelijk reglement van de afgelopen jaren 

Liesbeth zoekt bestaande reglementen zodat we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. 

4. Oktobermeting 

De meting telt 70 leerlingen. 

5. Social Media training 

Groep 7/8 heeft deze training met juf Boukje al via HALT gehad. Chantal geeft aan dat ze het 

ook fijn zou vinden als groep 5/6 zo’n training zou kunnen krijgen. Leerlingen beginnen 

steeds eerder met Social Media. Ook als ouder zijnde zou ze het fijn vinden om een 

bijeenkomst te hebben met informatie. Ze zal in de groepsapp van groep 5/6 polsen of er nog 

meer ouders zijn die dit zouden willen. 

6. Activiteitenplanning MR 

Renée heeft het activiteitenoverzicht aangepast en aangevuld. We zullen op moeten zoeken 

wat het communicatieplan inhoudt. Liesbeth oppert dat we in de nieuwsbrief een vaste MR 

rubriek kunnen maken. Ook gaan we de notulen op de site zetten. Deze zullen, nadat ze 

rondgestuurd zijn, binnen korte termijn (1 a 2 weken) door iedereen goedgekeurd moeten 

worden en na goedkeuring zorgt Renée dat Ankie ze op de site zet. We zullen de notulen op 

een eenduidige manier moeten gaan opzetten. Chantal maakt een opzet en Renée past die 

van haar er op aan. 

  



7. Jaarverslag 

Ter kennisgeving aangenomen. 

 

8. Ontwikkeling schoolorganisatie 

 

Het verloopt volgens planning. De school heeft komende maandag een kwaliteitsonderzoek. 

 

9. Schoon in school 

Marion vind het viezer geworden op school. Ook Renée geeft aan dat haar klas schoner kan. 

De toiletten zien er vaak ook vies uit. Marion denkt dat dit ligt aan het feit dat er te weinig 

tijd is om te poetsen. Liesbeth en Chantal denken dat  dit ook aan de persoon ligt die poetst. 

2 jaar geleden is de GOM verantwoordelijk geworden voor de schoonmaak binnen school. Er 

zijn toen minder uren besproken om te poetsen (kwartier per dag minder). Liesbeth gaat hier 

achteraan om te kijken of we meer uren kunnen krijgen of dat er iets anders gedaan kan 

worden. 

10. AVG 

Onderleggers voor het team komen er aan. 

11. Financieel overzicht tot oktober 2018 

In februari krijgen we het financiële overzicht. 

12. ICT veranderingen 

We krijgen een aantal Chromebooks. Hiervoor gaan wel een aantal pc’s weg. 

13. Rondvraag 

Renée: haar punten zijn al behandeld, nl. het plaatsen van de notulen op de site.  

Het volgende overleg is op 14 februari 2019. 

Actielijst 

Wat Wie Wanneer 

Huishoudelijk reglement zoeken Liesbeth 14-02-2019 
Uitzoeken picknickbanken Marion/Chantal 14-02-2019 
Social media training ouders (belangstelling polsen) Chantal 14-02-2019 
Schoonmaak (meer uren oid) Liesbeth 14-02-2019 
   
   
   
   
   
   

 


