
Notulen MR Vergadering 

12 november 2019 

19:30 – 21:30 uur 

Locatie: Griftschool 

Deelnemers: Lisa lemmers, Marijke Morren, Cor Spiegels, Niels Hardeman Michiel Scholte 

Dorine de Jong 

Graag lezen: Ontvangen: Begroting 2020, Schooljaarplan 2019-2020, Begroting 2019-2020 broodje 

mee, Resultaat Begroting 2018-2019 broodje mee 

Nog te ontvangen: - 

Graag meebrengen: Agenda 12-11-2019, ontvangen stukken (kan ook digitaal) 

 

 Opening 

Niels Hardeman is extra ouder lid van de MR. Hij heeft geen stemrecht. 

 GMR 

Anneke zit in de GMR. Lisa gaat bij Anneke de informatie vanuit de GMR halen en brengt dit 

in bij de MR vergaderingen. 

 Vaststellen agenda 

Geen extra punten. 

 Mededelingen 

 Cor en Dorine hebben de website aangepast en aangevuld. Graag allemaal even 

kritisch kijken en eventuele opmerkingen doorgeven.  

 Op de website is een apart tabblad van de MR. Notulen kunne hierop gezet worden. 

Michiel schrijft een inleidend stukje. 

 Ouders kunnen vragen en opmerkingen mailen naar: mrgriftschool@gmail.com 

 Verslaglegging 

Notulen niet via one drive versturen. 

 Kleuters stavaza 

Ouders sturen een brief naar het bestuur, zij willen graag na de kerstvakantie een extra 

leerkracht/onderwijsassistent. Ouders geven aan dat er eventueel buiten een rij gevormd 

kan worden en alleen de ouders van groep 1 nog mee naar binnen mogen lopen aangezien 

de ochtend het grootste knelpunt is. Inmiddels is er een update. De brief is bij het bestuur 

aangekomen en zij hebben dit heel serieus genomen. Inmiddels is er voor vier ochtenden een 

extra leerkracht.  

 Begroting 2020 

 Het kopiëren slokt een groot deel van de begroting op. Idee van de ouders is om 

meer digitaal te werken met bijvoorbeeld het huiswerk. Hierbij kan google classroom 

of muiswerk een grote rol in spelen. 

 De licenties moeten nogmaals kritisch onder de loep genomen worden om te kijken 

of daar bezuinigd kan worden. 

 Proberen het budget voor kunt- en cultuur onderwijs te behouden. 

 Schoolkamp 



Ouders geven aan dat het kamp, alleen met groep 8 en naar Terschelling, moet blijven en dat 

dit juist PR technisch goed is voor de school. Dorine gaat navragen of het mogelijk is om in 

2021 de Wierschuur 4 dagen te huren aangezien we dan niet na de Pinksteren kunnen gaan. 

Het uitgangspunt is dat het kamp blijft zoals het nu georganiseerd wordt, er zal gekeken 

moeten worden hoe we de begroting sluitend kunnen krijgen. 

 Schooljaarplan 2019-2020 

Deze was niet via de mail te openen, dit agendapunt komt de volgende vergadering terug op 

de agenda. 

 Begroting broodje mee 

Marike mag een nieuwe laptop aanschaffen. Tevens is er het idee geopperd om bijvoorbeeld 

naast fietsjes en karren voor buiten eventueel bij te dragen aan nieuwe matten voor in de 

gymzaal zodat er bij slecht weer gebruik gemaakt kan worden van het speellokaal. 

 Rondvraag 

Lisa: MR magazine staat in de lerarenkamer. 

 Sluiting 

 


