
 
 

Notulen MR Swoaistee  

 
Maandag 2 december 2019, 20.00 uur 

notulist : Yvonne 

Afwezig met kennisgeving: Monique 
 

 

1. Opening  

Saskia is er voor de laatste keer bij.  

 

2. Mededelingen, toevoegingen agenda, binnengekomen post 

 

a. Inspectiebezoek in januari 

Het bestuur krijgt inspectiebezoek. Ook onze school wordt bezocht als onderdeel hiervan. De 

datum en inrichting van het bezoek wordt nog bekend gemaakt.  

 

b.  Mogelijke staking eind januari 

Op dit moment wordt nog onderhandeld. Mogelijkheid bestaat dat er een akkoord komt. Als dat 

niet het geval is, dreigt er een staking. 

 

3. Notulen MR 28-10-2019 

Actie OV loopt nog. Francesco en Yvonne plannen in januari een moment om dit te doen.  

Het geld van de staking gaat naar natuur- en duurzaamheidseducatie (NDE) 

 

4. Berichten uit de GMR 

 Adviesbegroting GMR door Monique gestuurd, ter info.  

 

5. Schoolzaken 

a. advies op het Schoolondersteuningsprofiel 2019-2023 

De MR bespreekt SOP met schoolleiding. Eventuele opmerkingen kunnen nog tot 

vrijdag worden ingediend bij Kor.  

 

b. formatie voorjaar 2020  

Formatie tot de voorjaarsvakantie rond. Daarna wordt opnieuw bekeken. 

 

c. Ouderbetrokkenheid / PR 

Er worden verschillende opties besproken. Er zijn mooie kansen en ideeën. In 

januari opnieuw op de agenda en concreter bespreken: 13 februari op de agenda.  

   

 

6. Verkiezing MR 

We hebben vier kandidaten, dus er komen verkiezingen. 

- Kim Winters – Lorenzo (Tuimelaars) 



- Anna Buchele - Rowan (skutsje) en Lotus (vissenkom) 

- Hans Marschal - Jara (Zeesterren) en Puk (Robbenplaat) 

- Rebecca Sahertian – Nalani (Tuimelaars) 

 

Yvonne zorgt voor aanleveren van intro van alle kandidaten plus foto. Dan verkiezingen. Op de 

vrijdag voor de vakantie. 

 

7. Rondvraag en w.v.t.t.k. 

De school heeft regelmatig te maken met zieken. Tot nu toe steeds achter de schermen 

opgelost met inval uit eigen team en verdelen van groepen. Maar het geeft wel onrust bij 

team en groepen.  

 

8. Sluiting  

 

 

Volgende MR vergadering  

13 februari 20.00 uur 


