
Notulen MR Balans  schooljaar 2019-2020 

 

 1  
 

MR-vergadering – 31 oktober 2019 
 
P = present, A=absent, L=later E=eerder weg 

A Antoinette Gillet directrice  

A Daan van der Meer adjunct-directeur  

P Vincent Korving leerkracht groep 4 secretaris 

P Nick van Eijk ouder vervangend voorzitter 

P Reinier Kleijne ouder voorzitter 

A    

P Patty Dekker ouder  

A Marit Dries adjunct-directeur  

P Lianne Kusse leerkracht 8B notulist 

A Janneke Roos leerkracht   

A Anouk Harms leerkracht  

P Kiki van der Neut   

P Zefold Blom   

    

    

 
 

1) Opening  
Reinier opent de vergadering om 19.36 uur.  
 

2) Vaststellen notulen 31-10-2019 (Reinier) 
Notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.  

 

3) Mededelingen 
 

Directie • Er is een nieuwe website. We hebben de website bekeken. 

Team • De school zal volgende week 2 dagen dichtzijn i.v.m. de staking. Een deel van het team zal op het Lange 
Voorhout meedoen aan de manifestatie. 

• Janneke komt binnenkort terug van zwangerschapsverlof. 

• Er zijn weer een aantal teamleden naar Londen om de BETT te bezoeken. 

• Anouk is terug van zwangerschapsverlof.  

GMR • Geen mededelingen. 

Ouderv. • Er is gelukkig een grote groep ouders die in de oudervereniging zitten. 

• Er is gesproken over een nieuw betalingssysteem. Via de mail kunnen betalingsverzoeken worden verstuurd.  

• 7 november zal er ontbijt zijn voor alle kinderen.. 

 •  

 •  

 

4) Verkiezingen oudergeleding 
Er zijn twee definitieve aanmeldingen. De kandidaten hebben zich in de Veldpost voorgesteld. In de 
week van 17 februari starten de verkiezingen. De kandidaat kan dan tijdens de vergadering in maart voor 
het eerst aanschuiven.  

 

5) Continurooster 
Vincent vertelt het een en ander over de mogelijkheden voor een continurooster. Verschillende modellen 
worden toegelicht. Er zal binnen het team voor de voorjaarsvakantie een werkgroep gevormd gaan 
worden die onderzoek gaat doen naar de vorm die het best past op kc Balans. In een later stadium 
zullen ouders geïnformeerd worden en zullen zij de mogelijkheid krijgen hun stem te laten horen.   
 

6) Meubilair 
Kiki en Lianne geven een presentatie over het nieuwe meubilair. Het tijdpad wordt toegelicht en we 
bespreken de voordelen en plannen voor de toekomst. Tijdens de ouderavond op 5 maart zal er ook een 
‘workshop’ gegeven worden over het meubilair. 

 

7) Data MR vergaderingen 
Donderdag 19 maart 19.30 uur 
Donderdag 23 april 19.30 uur 
Donderdag 28 mei 19.30 uur 
Donderdag 2 juli 19.30 uur 
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8) Rondvraag 
Nick vraagt naar de gymlessen van de groepen 7 en 8. 

 

9) Openstaande onderwerpen en actiepunten 
 

Openstaande onderwerpen wie planning afgehandeld 

Continu rooster Vincent, Marit, 
Antoinette 

Dit schooljaar (2019-
2020) 

 

    

 
De volgende MR-vergaderdata zijn gepland op de volgende dagen van 19.30- ca. 21.00 uur: 
 


