
 
 

Besluitenlijst MR vergadering OBS De Walsprong 
 

 

 

 

*Toelichting categorieën en prioriteiten 
1: S Standaard aan het begin van de vergadering 5: M MR interne zaken 
2: I Aangaande instemmingsrecht  6: O Overig 
3: A Aangaande adviesrecht 7: E Standaard aan het eind van de vergadering 
4: B Beleid   
**Toelichting op verantwoordelijke geledingen 
MR Gehele MR P Personeelsgeleding 
O Oudergeleding   
***Toelichting op stemming 
U Besluit unaniem genomen M Besluit met normale meerderheid genomen 
2/3 Besluit met twee derde meerderheid genomen   
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Datum   maandag 1 september 2014 
Locatie  OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a, Zaltbommel 
 
Aanwezig 
 
Personeelsgeleding Betty Vissers, Ditsy de Vos-Thijssen, Ingrid van de Meer 
Oudergeleding Astrid van Hemert, Kees Hemmes 
Directie  Lida Valk 
 
Afwezig 
 
Oudergeleding Wilco van Hemert 
 
Besluiten 
 

# Cat* Agendapunt / besluiten G** S*** 

0  Kiezen nieuwe voorzitter   

  Als nieuwe voorzitter is gekozen: Kees Hemmes MR M 

5 I Schoolgids 2014/2015   

  Het concept schoolgids (per email ontvangen op 26-8-2014) is 
goedgekeurd met als opmerking dat in 1.3.2 niet een duidelijke visie 
staat beschreven maar meer de manier hoe de visie gerealiseerd 
word. De directie wordt gevraagd om hier nog een keer naar te kijken. 
Eventuele wijzigingen zijn impliciet goedgekeurd.  
 

O M 

6 M Nieuwe samenstelling MR   

  Het personeel heeft een nieuwe vertegenwoordiger gekozen ter 
vervanging van Tanja Maas. Het nieuwe lid van de 
personeelsgeleding is Ingrid van de Meer. 
 

MR M 

7 M Taakverdeling   

  De voorlopige taakverdeling is: 

 Agenda:  Kees 

 Besluitenlijst: Kees 

 MR email:  Betty 

MR M 
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# Cat* Agendapunt / besluiten G** S*** 

8 M Vaststellen eerste vergaderdatum 2014/2015   

  Voor het nieuwe schooljaar zijn de volgende vergaderdata vastgelegd: 
   1 september  12 januari  11 mei 
 10 oktober      2 februari      8 juni 
   3 november      2 maart      6 juli 
   1 december  13 april 

MR M 

9 M MR regelement   

  Het MR reglement van 1 september 2014 is door de directie getekend 
als door de MR goedgekeurd. 

MR M 

10 M Jaarverslag 2013/2014   

  De MR moet een jaarverslag maken. Aangezien er vorig jaar een 
aantal wisselingen zijn geweest en er nog geen consistentie in de 
verslaglegging was ziet de MR dit als een te grote taak. Er is besloten 
om van afgelopen jaar geen jaarverslag te maken. Voor dit jaar komt 
het jaarverslag op het jaarplan. 

MR M 

12 E Lopende zaken   

  Aangaande de vraag of er naast de twee rapportbesprekingen ook 
tussentijds naar de ouders gecommuniceerd kan worden zijn er nog 
geen concrete voorstellen. Er is besloten om navraag te doen naar 
wat er mogelijk is. 

MR M 

13 E Rondvraag   

  Naar aanleiding van vragen over de website is besloten om deze 
vragen formeel aan de directie voor te leggen:  

 wat is de status van de website?  

 wie is er verantwoordelijk voor de website 

 wanneer wordt de website bijgewerkt (bv. kalender) 

MR M 

  M.b.t. het jaarplan is aan elk lid gevraagd om voor volgende 
vergadering na te denken over punten waaraan de MR dit jaar 
speciaal aandacht zou willen besteden. 

MR M 

 


