
 

 

 

  

 

 

 
  

Vergaderdatum 2 oktober 2018 

Aanwezig Korneel van den Bulck, Michiel Wijma,  
René van Elewout 
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Locatie 
Veurs Voorburg 

 
Datum 

5 oktober 2018 
 

 
 
- 

 

Korneel opent de vergadering en heet ons welkom. 

 

Agenda 

De agenda wordt vastgesteld aanvullend hierop zijn de 

onderstaande punten / mededelingen besproken.  

• Korneel meld dat de oude MR gebruik maakte van een digitale 

map. Door middel van de g-mail adressen zal hij  Michiel en René 

toegang geven tot de map. 

• Het bestel proces voor het Chrome boek is gebaseerd op het 

proces van Dalton. Na het artikel van Kassa zijn geen vragen van 

ouders binnen gekomen.  

• Er is een ouder die belangstelling heeft voor de ouderraad. 

• Bij het bestellen van schoolboeken is borg niet verplicht de 

bestelling kan zonder vinkje bij borg worden afgerond. 

Michiel heeft de bestelling zo afgerond en de boeken zijn gewoon 

door Iddink geleverd. 

• Michiel en René gaan de schoolgids doorlezen en leveren input 

tijdens de volgende vergadering. 

• Het MR regelement wordt t.z.t. besproken. 

• De website en foto´s.: 

Veurs-Voorburg en François Vatelschool gaan nauwer 

samenwerken. De profilering en communicatie naar buiten wordt 

aangepast ook de site van beide scholen zal worden aangepast. 

Hierdoor ontstaat meer gelijkheid van de twee scholen. Dit moet in 

December 2018 klaar zijn  i.v.m. de open dagen en werving van 

leerlingen voor het nieuwe schooljaar 2019-2020. 

• De meer jaren begroting wordt in de volgende vergadering 

besproken. 

• Het Veiligheidsplan wordt tijdens de volgende vergadeling 

besproken. 

• Het e-mail adres mr@veursvoorburg.nl zal worden gekoppeld aan de  

gmail adressen van Michiel en René. Korneel zal dit regelen. 

mailto:mr@veursvoorburg.nl
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Stand van zaken personele MR. 

• Korneel heeft met tien personeelsleden een gesprek gevoerd, 

helaas  zijn er geen positieve reacties op gekomen en heeft  

niemand zich voor de MR aangemeld. Er waren diverse redenen 

om geen MR lid te worden. 

Er worden nu thema’s aangeboden die in werkgroepen worden 

uitgewerkt. Dit is een andere aanpak en input voor de MR.  

Het document Stappen in besluitvorming was reeds aanwezig en 

komt hierbij goed van pas. 

Schooljaarplan. 

  Stand van zaken: 

• In het schooljaar 2019-2020 wordt een nieuw schoolplan 

geschreven voor de jaren 2020 tot 2024. 

Het schooljaarplan komt vanuit het schoolplan. 

      Acties richting de MR: 

• Concept schooljaarplan lezen en input hierop leveren tijdens de 

volgende vergadering. 

Data overleg MR. 

  Aantal dagen: 

Korneel zal hiervoor een planning maken. 

  Vaste dag vaste tijd: 

• De MR vergaderingen worden op Donderdagavond gepland we 

beginnen om 18.30 uur.  

De rollen van voorzitter en agenda maker zijn nog niet verdeeld.  

Korneel maakt voorlopig de agenda. 

 

 

 


