
Agenda MR vergadering  
Datum: 11-12-2017   
Locatie: Koffiekamer hoofdgebouw 
Aanvang: 19.30u 
Aanwezig: Stijn, Rema, Charlotte, Wouter, Tibor, Eric, René, Tessa 
 

1. Welkom 
2. Ingekomen post 

Geen ingekomen mail. 
3. Besluit vorm van notulen 

Vastgesteld 
4. Controle actie- en besluitenlijst 
5. Mededelingen directie 

 IKC Pius X krijgt een nieuw logo. 

 Moeder Thom overleden, gedenkplaats in de Kinkellink. 

 Besproken met Aalbers dat we niet tevreden zijn over de schoonmaak. 

 NXP programmeeronderwijs koppeling aan 10-14 onderwijs. 
6. Begroting school 2018 (definitief)   Directie  

Donderdag GMR vergadering, daarna komt het terug bij Eric. 
7. Open dag, informatieavond 2018   Directie   Bespreken    

 Geen informatieavond. 

 Opendag zaterdag 24 maart. 9.30-12.30 uur. 

 Elke laatste woensdag van de maand inloopochtend. 
8.  IKC voortgang - Visie/Missie    Directie  

 Petra met de peutegroep 

 7 kinderen op de BSO 

 7 gezinnen met een aanvraag BSO 

 Handelingsgericht werken (doelenmuur) 

9. Vaststelling ouderbijdrage OR (optioneel) 

Vastgesteld. 

10. MR reglement en huishoudelijk reglement 

11. Samenwerking met cliëntenraad Hummelhonk  Voorzitter  

12.  Communicatie 

 Leerkrachten en kinderen meer zichtbaar in de nieuwsbrief. 

13. Bespreken mogelijkheden tot gebruikmaking van kwaliteiten van ouders 

14. Rondvraag 
15. Sluiting om 21.25u 

 
 
Actielijst: 

- Tibor zet jaarverslag MR 2016-2017 op de website. 

- Wouter nodigt René uit voor de volgende MR vergadering. 

- Tibor MR mededelingen 19 december teamvergadering  

 websitebeheerder  

 klasbord 



 communicatie via de nieuwsbrief 

- Wouter agendeert de actie en besluitenlijst na de directiepunten. 

- Stijn legt contact de cliëntenraad Hummelhonk. 

- Stijn vraagt Eric naar de toekomst van de Kinkellink. 

 

 

Besluitenlijst: 

- Vorm notulen vastgesteld. 

- We wachten het besluit van de GMR af wat betreft schema af- en aantreden van MR 

leden. 

- MR- service pakket is opgezegd. 

- Ambitie MR blijft tot juli 2019 compleet m.u.v. evt. Rema, tenzij in de statuten anders 

vermeld. 

- 31 januari 2017 van 13.30 – 20.30 uur workshop MR 

- Ouderbijdrage OR vastgesteld. 

- 19 maart 2018 optioneel een informele vergadering 

 

Agendapunten 31 januari: 

- Communicatie 

- Bespreken mogelijkheden tot gebruikmaking van kwaliteiten van ouders 

 

Agendapunten 6 februari: 

-  


