
MR notities november 2016 
 

 

Naar aanleiding van de notulen van 27 oktober 2016 

 

Bij kwaliteitsmonitor en jaarverslag: 

- De namen zijn uit het jaarverslag gehaald en dit wordt zeer binnenkort op de website 

geplaatst. 

- Aan het uitwerken van de portretten in de kwaliteitsmonitor wordt nog gewerkt. 

- In het jaarverslag is een kort stukje over Broodje Pinksterbloem toegevoegd. 

 

Lerarentekort/openstaande vacatures: 

De openstaande vacatures zijn zo goed als ingevuld voor dit moment. Het lerarentekort blijft 

wel een probleem. Binnen STAIJ zijn nog veel openstaande vacatures. 

 

Actiepunten vergadering 27 oktober: 

 

- Flyer/poster MR opstellen; Pieter en Geraldine; deadline 17 november. 

Pieter en Geraldine zijn hiermee bezig. Zij sturen deze ter goedkeuring uiterlijk 17 november 

naar Valeri en Yvonne. Hierna kan hij verspreid worden. 

 

- Marjo legt contact binnen de gemeente betreffende verkeer; update 17 november. 

Bas heeft informeel contact gehad met een collega die verantwoordelijk is voor de 

herinrichting van de Weesperzijde. Er wordt binnen een aantal weken gestart met het 

ontwerpproces voor de Weesperzijde en dan met name het stuk tussen de Ruyschstraat en 

de Burmanstraat. Bas heeft gemeld dat de school ook graag uitgenodigd wordt in dit traject.  

Marjo spreekt komend weekend wethouder Litjens. Hij beheert o.a. de portefeuille verkeer 

en vervoer binnen de centrale stad. 

Binnenkort wordt een gemeentebijeenkomst georganiseerd waar Valeri, Marjo en Naomi 

(ouder uit het ‘verkeersgroepje’) ook bij aanwezig zullen zijn. Als deze bijeenkomst geweest 

is, komt dit punt weer terug op de vergadering. 

 

- Opstellen jaarverslag MR; Geraldine; deadline 17 november 

Geraldine is bezig met het jaarverslag, dit volgt zo spoedig mogelijk. Verzoek aan jullie om dit 

goed door te lezen en hier eventueel schriftelijk op te reageren. Bij geen reactie ga ik uit van 

goedkeuring. 

 

- Opstellen lange termijn agenda; Yvonne en Geraldine; deadline 17 november. 

Onderstaande vergaderdata staan al vast. Erachter de punten die in ieder geval aan bod 

zullen komen. Uiteraard komen daar t.z.t. nog andere punten bij. GMR betekent dat Arjan 

belangrijk nieuws uit de GMR met ons zal delen. 

- donderdag 26 januari: GMR, verkeer 

- donderdag 16 maart GMR, begroting 



- donderdag 11 mei GMR, formatie, vakanties en studiedagen, bijlage schoolgids 

- donderdag 22 juni GMR, evaluatie en vooruitblik. Deze vergadering start om 17.30 en 

duurt tot 19.15. Daarna gaan we eten met elkaar! 

 


