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Notulen MR-vergadering 
4 april 2016 op ‘t Padland 

 

 

Aanwezig:  Ilma Tjeertes,  Kees van Langen, Fenna Kremer, Ingrid van Heezen,  
Louise Wilmans 

Afwezig: Daphne Hauwert,  Sandra Caspers  Moniek Spigt 

 
Notulen gemaakt door: Fenna 

 
1. Welkom  

     De voorzitter opent de vergadering 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Er worden 2 punten toegevoegd:  
- GMR/MR avond 30 maart 
- Het rooster van aftreden/nieuw MR lid? 

3. Notulen van vorige MR-vergadering 
De notulen worden goedgekeurd, Fenna gaat regelen dat ze op de site gezet worden. 

4. Ingekomen stukken 
We hebben de notulen van de GMR vergadering van 18-11-2015 niet gehad. Er wordt 
contact opgenomen met de secretaresse van de GMR of we deze stukken alsnog 
kunnen krijgen.  
Notulen van de GMR vergadering van 14-1-2016 
Verslag van de besluitenlijst van het directieoverleg van 11-2- 2016 

5. Mededelingen OR 
Er is een verslag van de OR vergadering van 7 maart binnen gekomen. 

6. Mededelingen bestuur/directie 
- Het vakantierooster 2016-2017 wordt gemaild. 
- De ouders hebben een link gekregen via de mail over sociale veiligheid 

(WKM.PO). Van het Padland heeft 50% van de ouders gereageerd, van de 
Hemschool 33%. De Hemschool en ’t Padland scoren op bijna alle punten ruim 
voldoende.  



Van groep 6, 7 en 8 hebben 40 willekeurige leerlingen de enquête ingevuld. De  
leerlingen scoren ruim voldoende op alle punten, wat dus betekent dat de 
leerlingen zich veilig voelen op school!  
De ouders krijgen bericht over de uitslag via de nieuwsbrief.  

7. Schoolplan: hoofdstuk 6 en 7 
Besproken 

8. Hemschool 
De doelstelling: het aantal leerlingen op de Hemschool blijft gelijk is niet gehaald 
helaas. Het gevolg is dat de Hemschool stopt per 1-8-2016.  
De meeste leerlingen blijven op het Openbaar onderwijs. Het gebouw vervalt aan de 
gemeente, hopelijk mag Kick Mee het Hemschoolgebouw blijven gebruiken. 

9. Continurooster 
Dit is een vraag namens de ouders. We gaan kijken of er nu behoefte is aan een 
continurooster. De enquêtebrief wordt zo spoedig mogelijk uitgedeeld aan ouders en 
teamleden. 

10. GMR/MR avond 30 maart 
Onderwerp: Communicatie met ouders. 
Het was een leuke en leerzame avond met een zeer goede spreker. We gaan op de volgende 
vergadering verder praten over dit onderwerp.  

11. Het rooster van aftreden/nieuw MR lid 

Hier gaan we aan het  begin van het nieuwe schooljaar mee verder.  

12. Rondvraag  

Is het een idee om het concept van de notulen van de vergadering eerder op de site te zetten 

(na deze rondgestuurd te hebben aan de MR leden)?  Dit gaan we doen. De ouders lezen nu 

de notulen na 2 maanden pas op de site omdat ze tijdens de volgende vergadering 

goedgekeurd worden.  

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.  

 
 


