
Verslag van de vergadering van de MR van Het Schoter van 7 maart 2017 
 
aanwezig: Laurens Ligtenberg (personeelsgeleding = PG; voorzitter); Karel van der Reyden 
(PG); Frans van Rumpt (PG); Dennis See (PG); Roel van Daalen (PG); Marrit Haank (PG); 
Dennis See (PG); Anja Berens (OG); Arjan van Waveren (namens schoolleiding = SL); Mardike 
de Goede (SL); Jeanine Minkema (LG); Fons Alkemade (OG; verslag); Monique de Wit 
(oudergeleding = OG); Vanna Kunst (leerlinggeleding = LG) 
afwezig met kennisgeving: Ashley Bosman (LG) 
toehoorders: geen 
gast: Albert Strijker (College van Bestuur Dunamare) 
 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 18.20 uur. 

2. Vaststellen agenda 

3. Gesprek met Albert Strijker 

 
4. Voorbereidingen verkiezingen MR-leden 

- FA ontwerpt een poster in overleg met de LG. 

- De LG schrijft een korte tekst voor de mentoren (te publiceren in de BER) met uitleg over 

de rol van de LG in de MR. De mentoren worden opgeroepen hieraan aandacht te besteden 

in een mentorles. 

- Er zal een oproep via de intercom komen, eenmalig, waarin aandacht wordt gevraagd voor 

de vacatures. 

- De OG zorgt ervoor dat direct na de zomervakantie verkiezingen kunnen worden gehouden 

voor twee nieuwe leden. 

- De PG zorgt voor verkiezingen aan het einde van het schooljaar. 

 

5. Voorbespreking van aantal agendapunten zonder SL 

De PG zal haar vragen bij het Formatieplan doorsturen naar OG en LG. 

FvR zal in de BER een bericht plaatsen over waar de PG op dit moment mee bezig is. 

 

6. Mededelingen SL 

De PG gaat op 14 maart met de SL om tafel zitten om tot een overeenkomst over het 

Formatieplan te komen. 

 

7. Mededelingen PG 



Geen. 

8. Mededelingen OG 

Geen. 

9. Mededelingen LG, waarbij ook mededelingen vanuit de GMR 

Geen. 

VK geeft kort aan wat er de laatste tijd in de GMR is besproken. 

 

10. Verslag MR-vergadering 25 januari 2017 

11. Actie/besluitenlijst (zie bijlage) 

- De OG zal een stukje aanleveren voor de eerstkomende nieuwsbrief van het Schoter voor 

ouders (waarvan de verschijningsdatum nog niet bekend is). 

 

12. Formatieplan 2017-2018 

Niet apart besproken. Zie ook agendapunt 6. 

 

13. Rondvraag en sluiting 

Geen vragen. 

Sluiting om 20.08 uur. 


