
Notulen MR vergadering 17 oktober 2018 

Aanwezig: Mounir Souirti, Raghenie Schotvanger, Akim Wildemans, Lisette Havekes, Jolanda van de 

Konijnenburg, Herman van Reine, Sabrina ? (OR), Evelijn Warning 

Notulist: Evelijn Warning 

1. Opening 

2. Notulen en actielijst 

 

De notulen zullen op de website van de school worden geplaatst. De MR krijgt geen eigen 

plek op social schools. Op social schools wordt er wel een melding gemaakt dat er een MR 

vergadering is geweest en dat de notulen voor iedereen te lezen zijn op de website.  

De notulen van de vergadering van september worden goedgekeurd en zullen op de site 

worden geplaatst.  

De actielijst wordt bijgewerkt. 

Punt 3: Er is een penningmeester gevonden voor de OR. Samen met de voorzitster van de OR 

kijkt Akim Wildemans hoe de nieuwe penningmeester kan worden ingewerkt. 

Punt 6: Voor een klassenassistent is een vacature geplaatst en er zijn 3 reacties binnen 

gekomen. Voor de vacature van een muziekdocent heeft Herman van Reine een gesprek met 

Trias. 

 

3. Lopende zaken school 

Herman van Reine legt uit dat er 21 tablets worden besteld voor de groepen 1,2 en 3. Ook zijn 

er 25 nieuwe werkstations besteld. 

Lisette Havekes vraagt of er ook koptelefoons kunnen komen. Raghenie Schotvanger merkt 

op dat het slim is om bij de aanschaf van koptelefoons te kijken naar koptelefoons met 

volumebegrenzers. 

 

4. Begroting lopend schooljaar 

Herman van Reine is samen met Xander Damen naar het begrotingsgesprek geweest op het 

stafbureau. Dit gesprek gaf een positief beeld. De school is financieel gezond en de uitgaven 

die de school graag wil doen kunnen worden betaald. 

De algemene reserve bestaat ook uit een vergoeding voor het onderhoud aan het 

schoolgebouw en uit de werkdrukgelden. 

 

5. Normjaartaak 

N.a.v de normjaartaak hebben de leden van de PMR Herman van Reine een mail met vragen 

gestuurd. Op deze vragen geeft Herman van Reine antwoord. In weeknieuws van de directeur 

naar het team zal ook een stuk worden opgenomen over de normjaartaak. 

 

6. De verkeersveiligheid 

De “kiss en ride”zone die door de gemeente is aangelegd wordt op dit moment niet altijd 

gebruikt waar deze voor is bedoeld. Hierdoor kunnen ouders die hier  wel gebruik van willen 



maken dit niet altijd doen. Herman van Reine plaatst op social schools een stukje over het 

gebruik van de zone. 

 

7. ICT 

Raymond Mulder is de ICT-er van De Gantel. Hij heeft in overleg met Herman van Reine een 

lijst met speerpunten opgesteld. Deze lijst wordt besproken. 

 

8. Rondvraag: Niemand heeft een vraag. 


