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Notulen M.R. vergadering donderdag 21 november 2019 
Aanvang: 18:30  uur 
Pius X 
 
Aanwezig: Anna Bruins, Marloes ten Brinke, Hilde Klumpers, Bianca Kiffen en  

            Ellen Leferink 
Afwezig: -  
 

1. Opening door Anna  
 

2. Notulen 10 oktober ’19 →  
Opmerking n.a.v. notulen: de vrije dagen die worden opgenomen in 
nieuwsbrief moeten wel volledig genoeg zijn (nieuwsbrief, schoolgids en 
agenda in outlook) 

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken  

 
Een korte terugblik op: 

• Bezoek van de Raad van Toezicht → Als positief ervaren.  

• Bezoek van bestuurder Debby Verhoeve → De collega’s kijken terug 
op een prettige kennismaking. Ze hebben mevr. Verhoeve deze 
middag als een toegankelijk en belangstellend persoon ervaren. 

• VIP → Voor deze morgen hebben zich 7 gezinnen zich aangemeld 
voor de kijkochtend. Hiervan zijn 2 gezinnen nieuw op onze school.  

• Ouderavond Growth Mindset → In totaal hebben 15 ouders deze 
ouderavond bezocht. De ouders die aanwezig waren vonden het een 
interessante en leerzame avond.  

• Nieuwe vlag (banner) i/d vlaggenmast a/d voorzijde v/d school → De 
nieuwe vlag aan de voorkant van school hangt. De banner voor school 
heeft nog steeds het doek ‘welkom terug op school’. Dit heeft als reden 
dat het nieuwe doek nog niet af is en we de banner niet leeg willen 
hebben staan i.v.m. vandalisme. Het nieuwe doek voor de banner is in 
de maak, met als thema: herfst.  

• Voortgang →  
-  Project Duurzaamheid: 

Inmiddels heeft Bianca een mail ontvangen van men. Klein Halle van 
de gemeente Haaksbergen met daarin het besluit dat de ze geen 
akkoord kunnen geven i.v.m. de financiële problemen binnen de 
gemeente Haaksbergen.  

                      In 2020 staat bij de gemeente Haaksbergen alle binnensport  
                      accommodaties op de agenda, waaronder ook de gymzaal van onze  
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                      school. Het is even afwachten wat de gemeente hiermee nog gaat  
                      doen.  
                     Voor nu schuiven we het project op en hopen dat we dat we op een  
                     ander moment wel de toezegging kunnen krijgen.  

- Inspectie bezoek: Het bezoek staat op woensdag 15 januari gepland. 
Het thema van deze ochtend is: didactisch handelen.  
 

1. Bespreekpunten: 
 

• Vaststellen voorzitter – secretaris – penningmeester – notulant 
Anna → Voorzitter 
Marloes → Penningmeester 
Hilde → Secretaris 
Ellen → Notulant  

• Schoolbegroting → De schoolbegroting is nog niet definitief 
vastgesteld. Een aantal punten zijn nog in overleg.  

• Inzicht ouderbijdrage→ Wat wordt er allemaal van de ouderbijdrage 
betaald? Een vraag die we ons de vorige vergadering afvroegen ter 
belangstelling. Henriette gaat hier nog achteraan.  

• Verkiezingen MR oudergeleding april/mei 2020 → Anna en Marloes 
zitten nu voor het derde jaar in de MR en stellen zich beiden opnieuw 
verkiesbaar. In februari zullen we moeten starten met de 
voorbereidingen van deze verkiezing zodat in april/mei de verkiezing kan 
worden gehouden.  
In de volgende vergadering gaan we bekijken welke voorbereidingen 
we eventueel moeten treffen.   

• Lief-en-leedlijst MR (uit 2011) opnieuw vaststellen. → We hebben de 
Lief-en-leedlijst bekeken en de bedragen opnieuw vastgesteld.   

• Werkpunt Jaarverslag MR → Tijdens de vergadering hebben we 
gewerkt aan het jaarverslag MR 2018/2019.  
Tijdens elke 1e MR-vergadering van een nieuw schooljaar moet het 
jaarverslag geagendeerd worden omdat dit verslag in november moet 
worden aangeleverd.  

            
2. GMR → geen notulen. 

 
3. Actiepuntenlijst  november ’19  

 
4. Rondvraag 

 
5. Nieuwsbrief MR 

 
6. Actiepunten 

 
 

Sluiting: 20.00 uur  
 

 


