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Item Omschrijving Wie 
01 Opening 

 Peter 
02  Vaststellen Peter 
02 01 - Notulen 

Ellen vraagt naar privacy icm emailcorrespondentie. Besloten 
wordt in jaarlijkse “actielijst” begin schooljaar om toestemming te 
vragen aan ouders voor delen naw en contact-gegevens. Peter 
zet op actielijst MR (=actie 34). 
 
Christel neemt initiatief voor uitvoering genomen besluit inzake 
bijdrage MR “Sam-Sam”. 
 
Geen overige opmerkingen. Besloten en openbare notulen van de 
vorige vergadering zijn hierbij vastgesteld en worden 
gepubliceerd. 
 

Peter 

02 02 - Agenda 
Agenda en notulen (indien openbaar) op website te publiceren 
Geen aanvullende agendapunten 

Allen 

02 03 - Inventarisatie rondvraag 
Geen bijzonderheden 
 

Allen 

   
06 Agendapunten 

 
Allen 

06 01 - ARBO-jaarverslag en Actieplan 2015-2016 
Complimenten aan Alice voor rapport en presentatie. Er zijn geen 
vragen en afgesproken wordt in de vergadering van 08-12-2015 
een definitieve “instemming” te geven, waarbij de grondhouding 
nu positief is. 
 

Alice 

06 02 - MR site sharepoint (office 365) 
Wordt doorgezet naar vergadering 27-01. 
 

Peter 

06 03 - MR pagina site Nicolaasschool 
MR heeft kritiek op actualiteit hoofdpagina. Nieuwsberichten en 
tweets zijn enkele maanden oud. Peter laat site zien. 
Complimenten aan Peter. Ideeën: beschrijving MR, wie we zijn, 
waar we voor staan etc. Link naar email om berichten achter te 
laten. 
 

Peter 

06 04 - Ouderbijdrage 
Kwaliteit administratie 
11 storno’s EUR 65 (5x blokkade, 1x oneens, 1x administratief en 
4x onvoldoende saldo) 
1 storno EUR 32,50 (oneens) 
1 storno half jaarlijks 
 
24 machtigingen nog te ontvangen (6 omzetten van kwartaal, 2 
omzetten van maand en 16 ontbrekende) 
 

- Bestedingen 2015-2016 
Wordt in vergadering 08-12 besproken. 
 

Christel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arjan 

06 05 - Ouderbetrokkenheid 
Peter geeft noodzaak aan om datum te prikken voor werkgroep. 
Ellen geeft aan dat haar deelname een vraagteken is. Iom Huub 
zijn haar (neven)activiteiten bezien. 
 
 

Werkgroep 
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Item Omschrijving Wie 
06 06 - Communicatie naar ouders toe 

Lopend dossier, Apostle (Koen Jordaans, ouder) heeft pilot 
aangeboden, na 01-01-2016 presentatie aan team en draaien 
pilot. Voor nieuwe schooljaar definitieve wijze van communiceren 
te besluiten. MR wil graag aansluiten bij deze bijeenkomst. Actie: 
Leontien geeft wens MR door aan Anke. 
 

Werkgroep 

06 07 - Kascontrole 
Peter en Thomas hebben controle verricht en toegelicht in 
vergadering. Decharge wordt verleend. 

Peter 

   
09 Sluiting  
 
 


