
Notulen Medezeggenschapsraad BS `t Breerke 
Datum: Maandag 26 juni 2017   
Aanvang: 20:00 uur 
Aanwezig: Manuela (voorzitter), Marie-Louise(secretaris), Sjoerd (penningmeester)Johan.  
Afwezig: - 
 
 

No. Onderwerp Besproken is: Acties: 

1 Welkom door de 
voorzitter 

 Manuela 

2 Notulen vorige 
vergadering 

  Goed gekeurd Allen 

3 Mededelingen *In de toekomst wil de MR-

ondersteuning aan profilering van ’t 

Breerke geven bij speciale activiteiten. 

Bijvoorbeeld de media aanschrijven 

(Waekblaad, 1Maasgouw, eventueel 

krant ed.) Bij Open dag flyers maken en 

uitdelen, affiches. 

*Cito’s, AVI en DMT zijn bijna klaar. De 

resultaten zijn naar tevredenheid. 

*Tropenrooster zou als het ter sprake 

kwam door MR ingestemd moeten 

worden. We zijn in principe niet voor 

een tropenrooster. We vinden, dat de 

invulling van het lesrooster op echt 

warme dagen geheel aan de leerkrachten 

over gelaten dient te worden. Waarmee 

we duidelijk hun professionaliteit 

steunen. 

Allen 
 
 
 
 
 
 
 

4 Vergadering OV *Men is niet verplicht maar mag de 
vergaderingen onderling bezoeken. Meld 
je van tevoren aan i.v.m. openlaten 
voordeur, of bij verplaatsen van datum 
vergadering. 
*Komen er ideeën tijdens een 
vergadering  over bijvoorbeeld ; Het 
derde 10 minutengesprek, dan moet zo’n 
idee naar de MR gaan en deze bespreken 
dit met Lieke.  
Het derde oudergesprek gaat  dit 
schooljaar door (voor de eerste keer) In 
het team werd besloten dat dit  een 

Manuela, Sjoerd 
 
 
 



afsluitend gesprek is. Belangrijke 
gesprekken hebben al eerder 
plaatsgevonden. Men hoeft geen 
rekening te houden met broertjes/zusjes 
omdat het hooguit 10 minuten duurt. 
*Ook andere 
voorstellen/adviezen/instemmingen 
over school specifieke zaken zijn niet des 
OV. Geef ze door aan de MR. 
*Spreekrecht.  
Iemand kan niet de leiding nemen in een 
gesprek bij spreekrecht. Dit kan de 
stemming beïnvloeden.                                      
* Niet te veel extra schoolse activiteiten 
afzeggen. Toch wat activiteiten aan 
houden voor de sfeer en gezelligheid. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 Takenverdeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rondvraag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*De MR wil wel meedenken bij sommige 
schoolse extra activiteit taken.    
Bijvoorbeeld: een Culturele 
middag/avond gevuld met  
Muziek/ dans/knutselwerk/tekenen 
*Gesprek met Lieke over de formatie. 
Volgende keer graag een paar dagen van 
tevoren doorsturen voor het gesprek. 
Dan kun je er nog even over nadenken. 
MR heeft alleen adviesrecht. 
*Schoolgids wordt doorgestuurd zodra 
hij klaar is. Vakanties staan op ISY. 
*Marie-Louise vraagt Maud om uitleg 
hoe mr@breerke.nl  te gebruiken. 
Ook voor oudergeleding MR omdat deze 
niet op Skool outlook zitten. 
*Notulen MR op website zetten vanaf 
het nieuwe schooljaar. 
*MR-leden worden voorgesteld op de 
Isy-site, met foto en korte introductie 
waar de MR voor staat. Hetzelfde stuk 
op de Website. Iedereen levert nog een 
foto in bij Sjoerd en deze gebruikt het 
stukje dat we hem hebben 
doorgestuurd. Graag direct na de 
vakantie erop zetten. 
* Nieuwe schooljaar alvast geplande 
data MR-vergaderingen: 
18 sept. 13 nov. 22 jan. 19 mrt.  28 mei 
*Manuela vraagt of er ook een 
vastgesteld takenpakket is voor 

Allen 
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Navragen/nakijken 

mailto:mr@breerke.nl


 
 
*Sluiting 

Ouderverenigingen.                 
*Zwemverbod, laten zoals het nu is.                                                  

 
 

    

    
 


