
MR notulen 6 mei 2019 

Aanwezig: Yvonne van den Broek, Marijke van Zuuk-schrijver, Erik Dijkman, Jaap 

Verbruggen, Marcel Fortuin, Mariska Frelier, Germaine, Marco Olij, Diana van der Poel 

1. De voorzitter opent de vergadering op 17.30 

2. Mededelingen: geen 

3. Notulen van 11 maart worden vastgesteld 

4. Ingekomen stukken: geen 

5. Agenda wordt vastgesteld 

6. Er is een vacature voor 1 leerling/ouder voor de OR van het 

samenwerkingsverband. 

7. Rondvraag; geen 

8. Sluiting  

 

MR + rector notulen 6 mei 2019 

Aanwezig: Yvonne van den Broek, Marijke van Zuuk-Schrijver, Erik Dijkman, Jaap 

Verbruggen, Marcel Fortuin, Mariska Frelier, Germaine, Marco Olij, Diana van der 

Poel 

 

1. De voorzitter opent de vergadering. 

2. Geen mededelingen 

3. De notulen van de vergadering van 11 maart worden vastgesteld  

4. Agenda wordt vastgesteld 

5. Mededelingen van de rector: Het bestuur heeft met de inspectie gesproken n.a.v. 

wel/niet bezoek BRC. Er is geen lesbezoek, wel leerlingen op basis van resultaten 

gesproken uit 2A, 3A en 5A. Mentoren gesproken en docenten Nederlands, Engels 

en Wiskunde. Zicht op begeleiding kwam ter sprake en kwaliteitszorg( wat wordt 

er gedaan?). Er komt geen vervolgbezoek er zijn wel verbeterpunten. 21 mei is er 

contact met de inspectie en daarna volgt de rapportage. 

Stunt, deze is goed verlopen dankzij de goede voorbereiding en een brief die naar 

ouders is gestuurd. Er is preventief overleg met de politie geweest. 

De formatie is nog niet rond, er wordt nog gepuzzeld. 

6. Vrijwillige ouder bijdrage is 63 euro. Bijdrage van 45 binnen de school 

gebruikt en 18,50 euro voor de OR.  

7. Er wordt meer belang gehecht aan deelname van excursies door de leerlingen, 

als de leerlingen niet deelnemen aan de buitenlandse reizen is er een 

vervangende opdracht. 

8. PMR geen berichten 

9. LR: er is vraag naar meer vermaak voor de buitenruimte. Er is binnen te 

weinig zitruimte als het buiten koud is/ regent.  

10. GMR: LWOO gelden verdwijnen. 

11. OR: vonden toneelvoorstelling geslaagd 

12. Vraag over de gezonde school broodjes 


