
 

 

Bijeenkomst 13 februari 2020 

Afbericht:  

Aanwezig:  Carolien, Diane, Marleen, Sylvia namens OR, Roelle, Patrick, Heidi en Petra 

1. FIEP 

Ervaringen delen; Ervaringen zijn gedeeld. Bij ouders en leerkrachten zijn er wisselende berichten.  

Voorstel: Is het een idee om dit via een tablet in de klas te doen in plaats van eigen telefoon? 

Actie: MR personeelsleden gaan dit met Marjo bespreken. 

 

2.  Gesprek met de bestuurder over sollicitatieprocedures binnen Surplus 

Marjo heeft een gesprek gehad met de bestuurder over de formatie 

 

3. Ouderbetrokkenheid: evaluatie koffieuurtje 

Is er al een thema bedacht? 

 

4. Evaluatie nieuwe directie 

Roelle heeft contact gehad met de PNO medewerker. Er schijnt geen procedure te zijn bij Surplus en 

we zouden eind januari een terugkoppeling krijgen. 

Er is inmiddels een nieuwe PNO medewerker en gisteren is er vanuit school gemaild met de vraag of 

er al een procedure is. 

Actie : Roelle stelt een mail op voor Paul Moltmaker en deelt het met de MR leden. Namens de MR 

sturen we een mail over duidelijkheid procedures.  

 

5. Statuten en reglementen  

Evaluatie acties vorige bijeenkomst: 

Actie: Petra mailt de procedure naar Marleen 



 

 

Actie Carolien/Heidi :  Gaan aan de GMR vragen naar de nieuwe statuten. Het statuut wat er nu is, is 

van 2008. 

Marleen heeft het herschreven. In het jaarverslag staat dat de secretaris het jaarverslag maakt. Op 

de Tweewegen heeft de voorzitter van de MR dit tot nu toe gedaan. Dit laten we zo. 

Carolien heeft geprobeerd contact te krijgen met de GMR. Dit is niet gelukt.  

Actie: Diane gaat proberen achter een werkmailadres te gaan van een GMR lid. 

6. Arbo Jaarplan 

Marjo is ziek. We agenderen het naar de volgende keer zodat ze het kan toelichten. 

7. Budget schoolreisje 

De werkgroep schoolreisjes is een paar keer bij elkaar geweest. Een knelpunt is vanaf groep 3 het 

budget. De Ouderraad heeft het voorstel om ouderbijdrage te verhogen.  

Actie: Ouderraad gaat een onderbouwing schrijven waarom ze denken aan verhogen ouderbijdrage. 

Procedure voor verhoging ouderbijdrage: 

-MR moet akkoord gaan met onderbouwing 

-Op jaarvergadering komt dit op de agenda. 

 

 

Agenderen: 

ARBO  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


