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AGENDAPUNTEN 

 

1. Opening/ Laatste MR / Invulling MR vacatures 

• Laatste MR vergadering wordt gehouden op 4 juli en wordt afgesloten met een Diner. 

• Vanwege het vertrek van Iris en Renata zijn er 2 vacatures vrijgekomen binnen MR. 
Vacaturetekst (MR ouder) staat klaar en wordt  door Claudia in het eerst volgende nieuwsbrief 
uitgezet. Invulling van vacature van leerkracht wordt door school  geregeld. 

• De stukken over de verantwoordelijkheden van MR is door directie naar de team gestuurd en 
met ze besproken. Afgesproken is dat punten eerst bij directie en/of aangewezen 
contactpersoon worden aangekaart. Mocht dit niet baten dan kan MR ingeschakeld worden. 
Suggestie: MR agenda (in grote lijnen) van tevoren naar team sturen, zodat voor hen duidelijk 
is welke punten in welke momenten aandacht krijgen.  Mini-team die agenda voor volgend 
schooljaar gaat samenstellen kan dit oppakken. 

• Voor het nieuwe schooljaar gaat directie nadenken over de juiste briefingsmomenten. 

• Er wordt momenteel gewerkt aan Kanjertraining voor de ouders. Hoogstwaarschijnlijk wordt 
“wensen- en verwachtingenavond” gebruikt voor Kanjertraining voor de ouders.  

• Voor het nieuwe schooljaar worden er nieuwe BHV leden gezocht.  Voor wat betreft dit jaar 
zijn we gedekt.  

• Afspraak voor financiële controle is door Karin afgerond. 
 

2. Mededelingen vanuit directie (CH/SD) 

• Speciale bijeenkomst georganiseerd door OR ouder in het kader van Ramadan was zeer 
geslaagd.  

• Eindevaluatie werkgroep Brede School Project gehad. Een bedrag van 500 euro wordt aan 
voedselloket gedoneerd.  

• Verantwoording van ouderbijdrage: Afgesproken is dat de penningmeester een overzicht van 
inkomsten en uitgaven maakt. Begin schooljaar wordt deze via nieuwsbrief door OR 
gecommuniceerd.  

• Vanaf nieuwe schooljaar komen MR en OR een keer per jaar bij elkaar. Dit wordt 
meegenomen in MR agenda van volgend jaar. 

• Nog altijd druk met werven van nieuwe mensen. Archipel heeft veel reacties mogen 
ontvangen.  Het gaat hier om 3 nieuwe FTE’s.  

• Er wordt gewerkt aan de jaarplanning. Het concept wordt door Adri naar MR gestuurd om in 
volgend MR te bespreken.  

 
3. Mededelingen vanuit CMR  

• Geen 
 

4. Communicatie 

• Classdojo en Klasbord worden aan het einde van schooljaar beoordeeld.  
 
 
 
 

5. Ingezonden punten  



• Mindfulness (SS): behoefte aan concentratie en focus neemt steeds meer toe bij kinderen. 
Mindfulness of Yoga op school zou een oplossing hiervoor kunnen bieden. Deze topic komt 
momenteel niet op de prioriteitenlijst van school. 5 leerkrachten volgen Mindfulness cursus bij 
ASG en passen dit ook toe in de les.  

 
6. Veiligheid in en rondom @rchipel (IO) 
Geen mededelingen 
 
7.    WVTTK 

• Laatste vergadering MR 
Op dinsdag 4 juli is de laatste MR vergadering. Het voorstel is om 18.30 uur te vergaderen  op 
school, en om 19.30 uur eten in restaurant Breed. Adri en Ferry worden hiervoor door Iris 
uitgenodigd. 

 
8.   Rondvraag 
Geen 
 

 

Wat Wie  Wanneer 

MR vacature publiceren CH z.s.m. 

MR leerkracht werven  CH & SD Af 21-07-2017 

MR informatie versturen voor 

nieuwsbrief en plaatsing info 

bord beneden  

SD Juni 2017 

Goedgekeurde MR notulen  op 

website plaatsen 

IO stuurt naar Adri voor 

plaatsing 

Juni 2017 

 


