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Notulist: Hanneke Bleckman 

Aanwezig: Friederike Salden-de Bruin,  Serge Settels, Maartje Schalk, Misja 
de Jong, Ellen Cregten, Marjolein Dullaert, Ingmar Ouweneel, Frederique 
Broks, Hans Staps, Hanneke Bleckman. 
Afwezig: Kelly Visser 

ACTIE 
DOOR 

      

1. OPENING & MEDEDELINGEN 

Vergadering wordt geopend. 

 

  

2. VANUIT HET MT 

 Concept schoolgids (IR*)  

Hans heeft aan de hand van de schoolgids van vorig jaar de nieuwe 
schoolgids samengesteld. We hebben het concept pagina voor pagina 
doorgenomen. Een aantal onderdelen van schoolgids wordt  met OR 
besproken. Een verwijzing naar de website ‘ Scholen op de Kaart’ 
wordt opgenomen in Schoolgids.  

We stemmen in met de inhoud van de schoolgids met inachtneming 
van de gemaakte opmerkingen.  

 Social media beleid  (IR*)  

Het concept is pagina voor pagina doorgenomen tijdens de 
vergadering. 

We stemmen in met de inhoud van het Social media beleid met 
inachtneming van de gemaakte opmerking. 

  

  

  

  

  

 Hans/Ingm
ar 

  

 Hans/Ingm
ar  

  

  

3.  Meerjaren Strategisch Beleidsplan 

Vanwege de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar vergadering van 
14 juni. 

  

  

  

4.  ICT/Website 

Er is een gesprek geweest tussen Maartje en Frank van Esch over alle ICT 
problemen. De problemen zijn inmiddels aangepakt en lijken opgelost. Deze 
week zijn er trainingen voor medewerkers. Er is ook gesproken over de 

  

  



mogelijkheid van het voortijdig opzeggen van het contract, maar daaraan zijn 
teveel negatieve financiële gevolgen verbonden. 

5.  Verkiezingen PMR 

Er zijn 3 aanmeldingen vanuit de personeelsgeleding, verkiezingen zijn dus 
nodig. Deze staan gepland voor week 21. 

  

6. Functioneren MR 

Vanwege de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar volgende 
vergadering van 14 juni. 

  

  

7. Notulen MT 

Geen opmerkingen. 
  

  

8. Post 
Geen post ontvangen. 

  

9.  RONDVRAAG 

Hans zegt toe dat er nog dit schooljaar een ontruimingsoefening wordt 
georganiseerd. 

Frederique vraagt naar stand van zaken mbt schooltijdenwijziging. Maartje 
geeft aan dat ze heeft gesproken met directeur van een andere INOS school. 
Ze zorgt dat de (concept) vragenlijst voor zowel de ouders als de 
medewerkers van school bij de volgende MR vergadering klaar is zodat wij 
deze kunnen bespreken. 

  

 Hans 

  

 Maartje  

  

  

10.  SLUITING   

   
  

  

  Breda, 17 mei 2016 

  
 


