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MR vergadering (samen met sac) op dinsdag 17 september 2019  
Aanvang: 19.00 uur tot 21.00 uur 
 

 
Notulen: 
 
 

1. Opening door voorzitter, er is een speciaal welkom aan Kim en Twan (SAC) en 
Sandra (in MR namens HHS) 
Tevens wordt de agenda vastgesteld. 
 

2. Notulist voor deze vergadering is Anja 
 

3. Notulen vergadering 11 juni 2019 
 

Notulen van de vorige vergadering worden aanpassen door Gerianne.  
 

4. Ingekomen en uitgegane post 
 

Er is geen inkomen post.  
Er is wel een uitnodiging voor de jaarvergadering en diverse workshops van de GMR op 
31 oktober 2019.  
Sandra, Kim en Gea gaan hierheen.  

 
 

5. Mededelingen en vragen van en aan de directie 
 
De GMR: Geen mededelingen 
 
Leden en directie:  
- Gea stelt voor om als OR van de HHS mee te doen de RABO clubactie. Mariette 

neemt dit mee naar de OR vergadering. 
- Het Slotfeest wordt even ter sprake gebracht (opzet, inzet en grootte). Dit gaan 

we in oktober op agenda zetten. 
- Begroting: Gerianne kijkt met Mariette mee naar de begroting voor het komende 

jaar. Na goedkeuring gaan we met gehele MR kijken naar begroting. We zetten 
dit op agenda van de volgende vergadering 

- Er blijft een gestage groei in leerlingen aantal.  
- Het Schoolplan is voor periode van 4 jaar. Dit plan is dit jaar aflopend. Missie en 

Visie scholing is gedaan in een studiedag. Op 1 oktober zal de inspectie van 
onderwijs deze school willen bezoeken. Betsy en Anja zijn als oudergeleding 
eventueel beschikbaar.  

- De BSO gaat donderdag 19 september open na een woelige opstart. 
- Er wordt nog gewerkt aan een keuze voor de nieuwe naam van de school.  
- Zorgbeleid wordt in januari weer op de agenda gezet. 
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- Taakbeleid kan van het werkplan af. Dit is zeer duidelijk en transparant volgens 
de teamleden. Geen reden voor verdere discussie.  

  
 

6. Ouderenquête 
Deelname en opbrengst van de enquête was uitzonderlijk hoog dit jaar.  
Ouderenquête doorgenomen en aandachtspunten doorgegeven aan Mariette. 
 
 

7. Uitslag verkiezingen MR en nieuwe SAC leden in nieuwsbrief  
Betsy zal een stukje maken op voor website en in de nieuwsbrief. Gegevens op 
website moeten worden aangepast.  
 

8. Scholingsbehoefte MR. 
Kim, Sandra en Gea gaan naar scholing voor beginnende OR leden op 31 oktober in 
Meppel. 
 
 

9. Taakverdeling binnen MR (taakverdeling ook in nieuwsbrief en site) 
Anja secretaris 
Betsy plaatsvervangend voorzitter 
Hilde voorzitter 
 
 

10. Vasstellen notulisten 
Betsy past nieuwe werkplan aan en hierin staan de notulisten per vergadering ingedeeld.  

 
 

11. Sluiting 
 

 
 

Ons nieuwe mailadres: mr.heilighart@catent.nl 
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