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MR/LOC gezamenlijk 
Aanwezig: Heike, Claudia S, Filip, Berry, Marcia, Tonia, Rene, Anny, Claudia M, Jolanda en 
Ilse 
Afwezig: Jorg (m.k)  

  Agendapunten  Actie: 
1 Opening 

 
Het zou fijn zijn als LOC hun vergadering op tijd afrond, zodat 
we op tijd kunnen beginnen met het gezamenlijke overleg. 

LOC 

2 Notulen MR/LOC  
28-6-2017 en 
4-9-2017 

Notulen 28 juni’17: goed gekeurd -> op de website 
Notulen 4 sept’17: Kleine aanpassing bij nr 4, laatste alinea 

Jorg 
Heike 

3 Binnengekomen 
post: 
 

- Info van VOO over de staking 
- Info over de klimaatbeheersing 
- Kascontrole TSO -> 9 Okt’17 

 
 

Filip en Ilse 
4 Nieuwbouw 

onderwijshuisvesting 
Boekel  

-Uiteindelijk is Octopus bij de nieuwbouw betrokken. Er is 
gezamenlijk een architect gekozen. 
- Berry wil met leerkrachten en ouders sparren over: 
Hoe zien wij de samenwerking met Kindpark Boekel 
Zowel gebouwelijk als het buitenterrein. 
Dit gebeurt op woensdag 11 okt’17 
De planning tot nu toe is dat het gebouw ’19 klaar is. 

Berry 
Leerkrachten 

Filip 
René 

Claudia M 

5 Jaarverslag KC 
Octopus 

Is vastgesteld.  

6 Jaarverslagen 2016 
GOO Powerpoint-
presentatie 

Financiering PW. Er gaat nog een gesprek plaats vinden met 
de gemeente en het bestuur (Ellen Nelissen) 
-Komt de volgende vergadering terug. 

Claudia S 
 

Heike 
7 Werkplan Wordt aangepast en uitgewerkt. René 
8 Taakomschrijving 

Berry  
(Taakomschrijving 
Claudia is in 
ontwikkeling) 

Taakomschrijving directie is op bestuursniveau opgesteld. 
Nog niet alles is duidelijk / helder. 
Taakomschrijving Claudia is nog niet klaar. Daar is het 
bestuur nog mee bezig. 
Komt terug op de volgende vergadering. 

Berry 
 

Claudia S 
 

Heike 
9 Arbeidsomstandighe

-den/klimaat 
De gemeente heeft toegegeven dat het een constructiefout is. 
De gemeente stelt middelen beschikbaar. 
De school / bestuur moet met een voorstel komen. 
Gemeenteraad moet dit nog wel goedkeuren. 

 
 

Berry 

10 Rondvraag en 
vervolg in 
afzonderlijke 
vergadering 

Filip geeft te kennen dat hij op het einde van het schooljaar 
gaat stoppen als voorzitter. 
Dus we moeten op tijd op zoek naar een nieuwe voorzitter 
binnen de MR of een nieuw MR-lid als voorzitter. 

 
 

MR leden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notulen MR/LOC -vergadering 
schooljaar 2017-2018   - nr 2 

Woensdag 4 oktober 2017 aanvang 20.30 uur 

Locatie: KC Octopus Boekel 

Notulist: Ilse  
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MR Specifiek 

 
 
 
 
Volgende vergadering: 29 november 2017 
 
Notulist: Jorg 
 

 Agendapunten  Actie 
 1 Mededelingen / 

ingekomen stukken 
Evaluatie schooltijden: 
Er komt na de herfstvakantie een digitale evaluatie voor 
leerkrachten, ouders en kinderen (groep 5 t/m 8) 

Berry 

 2 Notulen  
28-6-2017 

Zie hierboven.  

 3 MR-Reglement Jolanda zal dit bij de GMR opvragen, dan kunnen wij het 
daarna aanpassen. 
Komt volgende vergadering terug. 

Jolanda 
 

Heike 
 4 Evaluatie eigen 

functioneren MR 
We zijn nog erg zoekende in de nieuwe setting. 
We gaan voorlopig toch zo door. 

 

 5 Ouderbijdrage (hoogte 
en bestemming) 

Goedgekeurd.  €8,50 blijft gelijk.  

 6 Rondvraag -Gaat volgend schooljaar het zwemmen in groep 2 door? 
 Berry geeft aan dat er eerst met de betrokken 
geëvalueerd wordt en dat daarna wordt gekeken hoe we 
verder gaan. 

 
Berry 

 7 Sluiting   
 
 


