
 
 
 
 
 
 

 

         

 

SR-vergadering notulen 
Datum:  09-12-2019 

Tijd:   20.00 – 21.45 u     

 

 

1. 20.00 u:  Opening 

Notulen: Aanwezig: Hera- Nikki- Annelies- Veronique - Maaike – Harry – Karin -

Vera 

Toehoorder: Roy en Sara (nieuwe leden SR)  

Afwezig met afmelding:  

Afwezig: - 

Notulist: Vera 

 

2. 20.00 u: Notulen vorige vergadering  

Status: Vaststellen 

Bron: Voorzitter 

Inhoud: Vaststellen notulen 

Notulen: Na verwerking van de aanvullingen zijn deze vastgesteld. 

 

 

3. 20.05 u: Ingekomen post 

N.v.t.  Agendapunt  

Bron Geen nieuwe post  

Inhoud   

 

 

 

 

4. 20.30 u: Besteding MR gelden voor EHBO. Dit n.a.v. inkomen brief 

Status: Informatief/overleg 

Bron: Directie 

Inhoud: De mogelijkheden voor besteding van MR gelden worden besproken 

Notulen: Het bedrag van MR gelden is 596 euro. Er zijn verschillende mogelijkheden 

besproken: 

De EHBO cursus is niet van toepassing voor het personeel, in verband met  

voldoende aantal BHV’ers op school. Zij volgen met regelmaat scholing. 

De meest belangrijke eis voor de besteding van de gelden en verdere 

planning werd de betrokkenheid van de ouders gevonden. Daarvoor moet een 

interessant en passend onderwerp gevonden worden. 



 
 
 
 
 
 

 

 

De thema’s, die werden besproken waren KIVA en de Zorg voor leerlingen   

Er werd over verschillende vormen van uitvoering en over de meeste geschikte 

datum gesproken. Uiteindelijk is gekozen voor het thema Kiva. 

Veronique, Roy en Annelies zullen samen met de strategische werkgroep  

(Janneke, Hanneke en Kim, )het onderwerp KIVA verder uitwerken . Dit zal 

terugkomen op de vergadering van 20 januari 2020 

 

 

5. 20.50:   Schoolse ontwikkeling/schoolse zaken 

Status: Overleg 

Bron: Directie Brembocht 

Inhoud: Bespreken van schoolse zaken 

Notulen: Behalve bespreking van de reguliere schoolse zaken, werden de Studiedagen 

besproken. Er is behoefte aan het delen van informatie van deze studiedagen 

met de ouders. Vanaf de volgende studiedag ( 29 januari) worden de ouders 

meer ingelicht over de inhoud van de studiedagen, mogelijk via de 

nieuwsbrief en/of Parro, een makkelijke en toegankelijke manier van 

communicatie.. 

Buiten dit werden ook andere onderwerpen toegelicht en besproken: 

Vervanging groep 8, studiedag Lesson Study, Centrum voor jeugd en Gezin 

op school, werkzaamheden in de wijk  en rondom de school in het kader van 

groot onderhoud van Het Look. 

 

6.   21.10:   Jaarverslag 2018-2019 

Status: Bespreken 

Bron: Verslag gemaakt door Veronique 

Inhoud: Jaarverslag 

Notulen: Er moeten nog enkele opmerkingen en eventuele aanvullingen verwerkt 

worden en daarna word het jaarverslag rondgestuurd en vastgesteld. 

Het jaarverslag werd door iedereen positief ontvangen. 

 

7.   21.20:  Jaarplan MR/SR 2019-2020 

Status: Overleg 

Bron: Allen 

Inhoud: Het jaarplan voor de SR 2019-2020 

Notulen: Er is een voorstel voor het jaarplan  gemaakt door Veronique. 

De elk jaar terugkerende onderwerpen zijn in de planning opgenomen. Zo 

kan meerdere jaren efficiënt gebruik van het plan gemaakt worden.  



 
 
 
 
 
 

 

Het plan zal door alle leden gelezen worden. Eventuele  aanvullingen en/of 

opmerkingen  worden naar Veronique gestuurd enkele dagen voor de 

volgende vergadering. Daar wordt hij definitief vastgesteld. 

Deze jaarplanning zal ook op de nieuwe website gezet worden. 

Aan de hand hiervan hebben we ook over de voortgang van  de nieuwe 

website gesproken. 

 

 

8.   21.35 u: Rondvraag 

Status: Informeren 

Bron: Allen 

Inhoud: Ruimte voor vragen/ opmerkingen/ informatie vanuit alle leden, 

Notulen: Aan  de nieuwe ouders, Sara en Roy, wordt gevraagd naar hun eerste indruk  

en hun verdere intenties. 

Allebei willen ze graag lid  van de SR worden! We heten ze van harte welkom. 

 

9: Actielijst 

Actie

num

mer: 

Actie: Verantwoorde

lijke(n): 

Afgerond voor: Voldaan 

j/n 

1. KIVA werkgroep eerste opzet Roy 

Veronique 

Annelies 

Volgende vergadering 20 

januari 2020 

 

2. Jaarverslag MR Veronique December 2019 j 

3. Jaarplan Veronique Vergadering 20 januari 

2020 

j 

4. Studiedagen informatie delen Team Vanaf eerstkomende 

studiedag op 29 januari 

2020 

 

5. Voorstellen middels een 

stukje in de nieuwsbrief door 

Roy en Sara 

Roy, Sara Januari 2020  

 

10: Agendapunten volgende vergadering 

1 Opening 

2 Ingekomen post 

3 Notulen 9 december 

4 Besteding van MR gelden 

5 Schoolse zaken 



 
 
 
 
 
 

 

6 Foto maken voor website 

7 Rondvraag 

8 Aktiepunten 

9  Sluiting 

  

  

 


