
 
  
Notulen MR vergadering Onze Wereld 
  
  
  
Datum : 19-01-2016 
Tijd: 19:00 – 21:00 uur 
Plaats : Gebouw Brandtstraat 80 
  
  

1. Opening door Hans Orelio, directeur a.i. Onze Wereld 
Hans heet alle aanwezigen welkom en  geeft aan dat de MR een belangrijk 
orgaan is in een school en blij is dat dat nu weer aanwezig is op Onze Wereld. 
Hij legt uit dat de directeur vaak wel aanwezig is bij de vergaderingen, maar 
geen stemrecht heeft. Soms is hij alleen bij het begin van een vergadering 
aanwezig. Hij helpt ons de komende maanden op weg. De vergaderingen zijn 
vertrouwelijk, er wordt een verslag geschreven, als dat is vastgesteld wordt 
het gepubliceerd op de website van de school. We denken ook nog na over 
andere manieren van publiceren. De clustercirecteur Peter van der Niet had 
ook graag aanwezig willen zijn, maar dat lukte helaas niet. Hij zal proberen 
een latere vergadering bij te wonen. 
  
2. Kennismakingsronde 
Alle leden hebben zich voorgesteld aan elkaar. Ook zijn er verwachtingen 
uitgesproken over het functioneren van de MR. Een belangrijk punt is: hoe 
communiceren we met de achterban? Hoe maken we duidelijk wie we zijn en 
waarvoor ze bij een MR terecht kunnen? Dat is iets waar we ons de komende 
tijd over zullen moeten buigen.  
  
3. Planning data schooljaar 2015-2016 en bepalen tijdsstip vergaderen 
De MR vergadert meestal 10 keer per jaar. Eva plant data om de 5 weken, om 
de vakanties heen. Het zal telkens een dinsdag zijn van 19.00-21.00. 
Data dit schooljaar: 
1 maart 2016 
5 april 2016 
24 mei 2016 (langer dan 5 weken ivm werkweek groep 8 en meivakantie) 



28 juni 
  
4. Onderwerpen MR 
  
a. Zie bijlage voorbeeld jaarplan MR 
We volgen het jaarplan zoals bijgevoegd bij de vorige vergadering en stromen 
in vanaf februari. Er wordt door Rien en Karim gekeken welke punten nu 
belangrijk zijn om op de agenda van de MR te zetten.  
In ieder geval belangrijk de komende periode: 

 Hans heeft aangegeven dat hij tot de kerstvakantie aan zal blijven als 
directeur. Volgend schooljaar zal dus een procedure in werking gezet worden 
om een nieuwe directeur te werven. In de Benoemings Advies Commissie 
moeten ook een ouder en een personeelslid van de MR plaatsnemen. 

 Ook zijn de nieuwbouwplannen belangrijk dit jaar. Op de plaats van de kerk 
mag de school een uitbreiding realiseren, niet voor meer klassen maar om 
ruimte te creëren binnen de school en knelpunten op te lossen.  

  
5. Taakverdeling MR 
Er hebben zich twee leden beschikbaar gesteld als voorzitter: Rien en Karim. 
Zij zillen samen voorzitter/vice-voorzitter zijn en voor elke vergadering samen 
afspreken wie zal voorzitten. Eva heeft aangegeven dit schooljaar wel 
secretaris te willen zijn.  
  
6. Scholing MR 
Eva vraagt na wat de precieze scholingsmogelijkheden en mailt dit zo snel 
mogelijk aan de MR-leden. Er mag meteen gereageerd worden, wat de 
voorkeur is.  
  
7. Overige zaken en inbreng 
 Geen. 
  
8. Sluiting 

 


