
 

 
 
Aan: René Venneker, Robert Jan Huijser, Jesse Klinkenberg, Joke Mans en  
Femke Nienhuis. 
 
 
Datum: Woensdag 18-09-2019  
Plaats: Teamkamer de Bonte Mol 
Tijdstip: 20.00 - 21.00 uur 
 
Notulen: 
Afwezig , Jesse. 
 

1. Opening  
 

2. Vaststellen notulen laatste vergadering  
 

De notulen is er niet van de vorige vergadering. Femke vraagt Annemiek of ze die 
nog heeft gemaakt. 
We hebben in Jesse een nieuw MR lid gevonden. Femke vertelt nog even hoe het 
is gegaan. Robert-Jan gaat morgen kijken op de eerste GMR vergadering. 
Ook wil Robert Jan een MR basistraining gaan volgen. Hij vraagt aan Jesse of  
zij ook interesse heeft. 
 

3. Ingek./ uitg.post (terugkoppeling mr magazine) 
Geen post. 

 

4. Jaarverslag De Bonte Mol 2018-2019 
Robert Jan kon de one drive niet openen. Als hij nog opmerkingen heeft mailt hij ze 
deze week aan Femke. 
 

 

5. Jaarverslag MR 2018-2019 (presentatie tijdens jaarvergadering) 
Zie opmerking hierboven. 
 

6. Teamzaken 
       Alle teamleden hebben een goede start gemaakt. Iedereen is enthousiast  
       begonnen in haar nieuwe groep. We hebben als team zin in het nieuwe  
      schooljaar , met de nieuwe uitdagingen. 
 

Rene heeft een tweejarig schoolplan gemaakt. Het eerste punt waar aan gewerkt 
zal worden is de communicatie naar ouders. Er moet een klantvriendelijke website 
komen, want dat is ons visitekaartje. Ook moet het voor de leerkrachten makkelijker 
worden om te communiceren met ouders. 
 
In de Wandelgang komt als bijlage het financieel verslag van de OR en eventueel 
het jaarverslag. 
 



De financiën zijn door de systemen die Blosse gebruikte heel erg ondoorzichtig. 
Wanneer daar meer duidelijkheid over is, krijgen wij daar een overzicht van.  
Ook de prognose van het aantal leerlingen was te optimistisch,. 
 
Volgende vergadering krijgen we waarschijnlijk de conceptbegroting. 
 
 

7. Bijgewoonde vergaderingen 
Rene vertelt wat over het directieoverleg van drie dagen Vlieland van Blosse. 
OR vergadering, daar zijn de taken verdeeld en is er ook een nieuw lid, Willeke 
Schuurman.  
 
Rondvraag en sluiting 

 René wil graag twee dagen in de week op De Bonte Mol aanwezig zijn. Regelmatig 
valt er een donderdag uit omdat er overleg is bij Blosse. Er wordt nu gekeken wat 
de mogelijkheden zijn binnen onze begroting , zodat Rene hier ook op vrijdag 

               kan zijn. Hij heeft ook BAPO en duurzame inzetbaarheid tijd. Lia had een  
               benoeming van 0,9. Het streven van Blosse is om in de toekomst op onze school  
               een directeur Kindcentrum te benoemen in de laagste schaal voor 0,8. Maar de 
               tijd zal het leren. 
 
 

              Robert Jan merkt nog op dat het herinneringsbriefje voor de vrijwillige 

              ouderbijdrage die netjes is opgesteld. Joke zal dit doorgeven en zorgen  

              dat het volgend jaar anders wordt opgesteld 

 

De volgende vergadering is donsdagavond 19 november. 

               


