
MR vergadering 30-06-2016 

Start: 19.00u 

Aanwezig: Jeannette Plant, Lianne van Bekhoven, Isabelle Verkooijen, Marleen Ligtvoet, Ivo van 

Schoffelen, Bob Schenkels (voorzitter), Liesbeth Theuns (notulist) 

 

Opening door Bob 

Warner neemt afscheid als lid van de MR. Hij wordt door de overige MR heel hartelijk bedankt voor 

zijn inspanningen en betrokkenheid. 

 

1. Vaststellen agenda 

Agendavolgorde wordt vastgesteld. Inhoud blijft ongewijzigd. 

 

2. Mededelingen 

- 

3. Huisvesting 

Overleg met Breedsaam: op 12 oktober gaat de Islamitische School uit het gebouw aan de 

Archimedesstraat. Na de herfstvakantie kan het onderwijs van Kbs De Spoorzoeker daar starten. Het 

gebouw is dan volgens de plannen volledig startklaar voor de komende jaren. De teamkamer en de 

speelzaal op de hoofdlocatie zullen tot de herfstvakantie ingericht worden als 2 lokalen. 

Er is een verzoek gekomen van Eureka om gebruik te maken van 3 lokalen op de dependance. De 

komende periode wordt dit met meerdere partijen besproken, waaronder de klankbordgroep van de 

dependance en ouders met kinderen die naar Eureka gaan. 

Het advies van de oudergeleding wordt voorgelezen aan de directie. De oudergeleding van de MR 

communiceert naar de ouders wat de resultaten zijn van de ouderraadpleging en wat het advies is. 

 

4. Adviesfunctie MR 

De adviesfunctie van de MR kan enkel vorm krijgen, indien er een concrete adviesvraag gesteld 

wordt, er tijd is wordt om een advies te formuleren. Deze methode zou heel helpend zijn om het 

proces te structureren en te professionaliseren. Ira en Jeannette hebben hier ooit een formulier voor 

ontwikkeld. 

 

5. Schoolgids en schoolkalender 

Wordt op 12 juli besproken. Vanavond wordt de nieuwe gesprekkencyclus besproken en 

geaccordeerd. 

 



6. MR Verkiezingen 

Er moeten verkiezingen komen voor Warner. 8 weken voor de verkiezing verkiezingsdatum 

vaststellen. Voor de zomer kandidaatstelling bekend maken. Datum verkiezing 2 november. De 

procedure wordt hiervoor volgens reglement gepland. 

 

Rondvraag, mededelingen en afsluiting 

Data vergaderingen volgend schooljaar worden door Jeannette gepland, mede aan de hand van de 

jaarplanning. 

In weekinfo morgen wordt advies MR en besluit directie gecommuniceerd. 

 

 


