
 

  

 

Agenda M.R vergadering KJS 

 

Datum:      5-11-2018 

Tijd:          19:30 uur – 21:30 uur 

Plaats:       Personeelskamer 

Voorzitter: Marleen 

Notulant:   Maaike 

 

 
 

Deel met directie ( Godelieve )   

1. Opening.  
Zijn er vragen voor de rondvraag?  
 

Marleen 
 
 

19:30– 19:35 

2. Notulen 26 juni bespreken  
Welke acties en besluiten mogen eraf?  

 

Marleen 
 

19:35– 19:45 

3. Schoolse zaken 
 Pleinwacht 
 Nieuwe leerweging en de financiële consequenties 
 Ontwikkelingen KC Nova 
 Voortgang brede school 
 Voortgang OR verzoek herziening activiteiten groep 8 

i.v.m. financiën 
 Schoolontwikkelingen/jaarplan 
 Jaarplanning MR (waaronder discussie GVO/HVO op de 

KJS 

Godelieve 19:45– 20:50 

Deel zonder ( Godelieve )   

4.  Vacatiegeld oudergeleding Maaike 
 

20:50 – 20:55 

5. Contact GMR  
 

Femke 20:55- 21:05 

 
6. Welke punten in de nieuwsbrief? 
 

 

Natasja 
 

21:05- 21:15 

7. Rondvraag 
 

Marleen 21:15 - 21:30 

8. Fotomoment 
 

Allen 
 

 

 

Actielijst: 

Datum Actie Wie 

26/6 Mailadres melden in nieuwsflits en vermelden op website 

mrkjsheerjansdam@gmail.com 

 

 

Godelieve 

5/11 In nieuwsflits:   

mailto:Mrkjsheerjansdam@gmail.com


 ouders attenderen op het feit dat elke week de website 
wordt geüpdatet wordt met pleinwachtrooster. 

 aankondigen in de nieuwsflits dat mensen benadert gaan 
worden die nog geen pleinwacht hebben gedraaid. 

Godelieve 

5/11 Balans pleinwacht opmaken tijdens laatste vergadering. Allen 

5/11 Wie zoekt wat uit m.b.t. GVO en HVO: 

Wetgeving: Maaike 

Hoe doen andere scholen het: Godelieve 

Hoe denkt het team van de KJS er over? Wat voor school wil je zijn?: 
Marleen 

 

Volgende keer op de agenda, bereidt allemaal je eigen punten voor 
die je graag wil bespreken. 

 

 

Datum Besluit: 

26/9 Er komen dit schooljaar vakleerkrachten muziek in de klas. Hier wordt over gesproken 
met de EMM 

26/9 De KJS heeft een extra gezamenlijk lokaal in en met de Rank voor activiteiten als 
techniek, godsdienst en plusjuf activiteiten. Alles Kids zit nu in het "oude 
technieklokaal." 

9/11 Informatie over Parro wordt naar de ouders gestuurd. 

17/5 Er wordt doorgegaan met Parro, klachten over inplannen rooster moeten neergelegd 

worden bij Gerdi. Zij kan kijken of er een optie afspraak bevestiging per mail nodig is. 

17/5 MR heeft instemmingsrecht over schoolplan 

26/6 

5/11 

Marleen en Sabine houden het mailadres in de gaten van de 

mr.mrkjsheerjansdam@gmail.com 

ww:  MRKJS2018 

 
 

mailto:Mrkjsheerjansdam@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 


