
MR 

   

obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl obsdegoudvink@bijeen-hoogeveen.nl obsvillakakelbont@bijeen-hoogeveen.nl 

 

 
 

 

Verslag  : MR-deelraad  
Datum  : 19 november 2019 
Aanwezig : Eduard, Rianne, Gerry, Kim en Mirella 

Notulist                 : Mirella Soppe 
 

 

 
 

 Onderwerpen Actie: 

1. Opening 
  

 

2. 
 

Notulen vorige vergadering  
-Niet aan de orde. 

 

3. Begroting 
- Gerry heeft de begroting toegelicht. Gerry regelt in 2019 dat het geld wat nu nog van de 
gezamenlijke MR is verdeeld wordt over de verschillende deelraden.  
-Gerry zoekt uit of een aparte MR rekening onder de schoolrekening een optie is.  
-Mirella vraagt Geralda naar een kasboek. MR is verantwoordelijk voor financiën OR. 

Gerry 
 
 
 
Mirella  

4. Parro 
- In Parro onstaat soms verwarring over de bedoeling van documenten die geplaatst 
worden voor toetsen. Leerkrachten moeten duidelijk vermelden of leren verplicht is of 
een optie is.  
-Kinderen zijn afhankelijk van de Parro accounts van de ouders. Is het niet handig om 
kinderen ook toe te voegen?  
-Het is soms lastig om de melding van ongelezen berichten te verwijderen. Mirella zet een 
melding op Parro over de mogelijkheid om berichten allemaal als gelezen te markeren.  

 
Kim/Mirella overleggen 
met team. 
 
“ 
 
Mirella  

5. 
 

Opleiding 
-Mirella vraagt bij Lisanne na hoe het zit met de opleidingsmogelijkheden dit schooljaar.  

 
Mirella 

6. Bouw 
-De bouw loopt voor op schema. Dit met de vorst in het vooruitzicht. Januari staat het 
hoogste punt.  
-Tip Eduard: denk voor leerkrachten na over een in hoogte verstelbaar bureau.  
-Plattegrond is bekeken.  
-Het gebouw wordt gasloos.  

 
 

 

7. Vakantieregeling 
-MR is akkoord.  

 

8.  Engels 
-De nieuwe Engelsmethode kan vanaf groep 5 of groep 7 ingezet worden. Vanaf groep 5 is 
het kerndoeldekkend, vanaf groep 7 niet.  Oudergeleding geeft aan dat groep 5 voorkeur 
heeft.  
-Tip Rianne: navragen bij ander scholen vanaf wanneer er op Engels ingezet wordt.  

 
 
 
Kim 

9. Rondvraag 
-Is het goed om de MR leden voor te stellen in de nieuwsbrief? Ja.  

Volgende vergadering:15 januari 15.00 

 
Mirella 
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