
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Locatie: Locatie de Luit, 19.30 – 21.30 uur 
Datum: 27 november 2018 

   

   
Onderwerp: Notulen MR  
_ 

 

 
KBS Crescendo 

MR 
Luitstraat 9   

1312 LHAlmere 
Telefoon (036) 536 09 82 

crescendo@skofv.nl 
www.kbscrescendo.nl 

 
 

 
Aanwezig: Daphne(voorzitter), David, Felix, Maarten, Stefanie (notulist).  
  

1. Toelichting accounts MR  
Daphne heeft bij Olga uitleg gekregen over de accounts op Sharepoint. Tijdens deze 
vergadering legt Daphne uit hoe wij daarmee kunnen werken. In Sharepoint slaan wij 
de agenda’s en notulen op en zullen daar belangrijke vergaderstukken kunnen 
inzien.  
  

2. Lustrum   
Dit jaar bestaat de school 30 jaar. We gaan dat natuurlijk ook vieren op school.   
Felix vertelt vanuit de commissie dat ze daar al hebben overlegd hoe wij het Lustrum 
bij ons op school gaan vieren.   
De grote viering zal plaatsvinden de week na Pasen. Van 24-4-2019 t/m 26-4-2019.  
In deze week hebben de Montessori school en de Lichtboei al meivakantie waardoor 
wij goed de ruimte kunnen benutten om de school heen.  
Er zullen verschillende activiteiten op school plaatsvinden voor de kinderen.   
Woensdagmiddag na school zal er een Kermis in en rondom de school zijn waarbij de 
kinderen door middel van een strippenkaart verschillende activiteiten kunnen doen.   
12 april gaan wij met de gehele school op schoolreis. Groep 8 mag ook mee omdat 
het een Lustrumjaar is.  
Aan het eind van dit schooljaar (2018-2019) wordt er nog een Vossenjacht gehouden 
en moeten de leerlingen op zoek naar de vossen.  
  

3. Vaststellen notulen 29-10-2018  
De notulen zijn goedgekeurd en Olga kan deze  op de website van de school plaatsen 
zodat de ouders deze kunnen inzien.  
  
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

4. Actiepunten   
  

Actielijst  
  

  

Wat:  Evalutie:  
Ouderverening vragen hoe het 
zit met de gelden? Is het nog 
steeds een ouderverening of 
een ouderraad? Wie is 
er verantwoordelijk voor de 
gelden?  

De nieuwe penningmeester van de OV is: Yvette Loor 
(moeder van Jessica groep 6-7 en Aiden groep 4)  
De oudervereniging blijft een oudervereniging. Omayra 
vertelt dat zij alle gegevens aan Manoa heeft gegeven 
om de namen te veranderen bij de kamer van 
koophandel. De oudervereniging blijft dus zelf 
verantwoordelijk voor de gelden.  

Uitleg accounts  Daphne heeft de uitleg gekregen van Olga en heeft het 
tijdens deze vergadering aan de overige leden 
uitgelegd.  

Rox uitnodigen voor de 
volgende bijeenkomst  

  

Zakboek bekijken om te kijken 
of deze besteld moet worden  

Ik heb aan Olga gevraagd om een zakboek bij te 
bestellen voor Felix.  

  
  

5. Communicatie  
Vanuit de Directie:   
• Maarten heeft twee vacatures geplaatst. Een voor groep 3-4 en een voor een 
opstartgroep 1-2. Voor de groep 3-4 hebben we een nieuwe collega gevonden. 
Marjolein gaat tot aan de zomervakantie de dagen van Rosalinde overnemen.  

Rosalinde zal de dagen dat zij werkzaam is gaan inzetten in de groepen 1-2.   
Er zijn nog geen reacties gekomen op de vacature van de nieuwe opstartgroep.  
Maarten geeft aan dat hij voor de groep bevoegde leerkrachten wil.   
De opstartgroep komt in de huidige teamkamer. Er is hiervoor gekozen om zo de 
rust in de school te bewaken. Zo hoeft er geen groep te verhuizen naar de 
contrabas.   

• In de groep 5 is er rust. De ouders zijn positief hoe het nu gaat in de groep. 
Dat er stappen vanuit school worden genomen om de groep op de juiste manier te 
kunnen begeleiden.  
  
Vanuit het team:  
Dat het soms even wennen is om goed samen te werken als er een parallelgroep niet 
in hetzelfde gebouw zit. Dat we hierin oplettend zijn en even polshoogte houden hoe 
het in de andere groep gaat (6-7 en groep 7)  
  
Vanuit de ouders:  
Langs het hek zijn er positieve geluiden rondom de communicatie. We worden tijdig 
geïnformeerd. Ook wordt de communicatie als prettig ervaren.   



 

 
 

 

 

 

Ook vinden ouders het fijn dat het kleuterplein er zo ontzettend op vooruit is 
gegaan.   
  

6. Vaststellen begroting  
De begroting is nog positief veranderd.   
Er zal opnieuw moeten worden getekend door de voorzitter en secrataris en dan is 
hij goedgekeurd.  
  

7. Rondvraag  
Geen.  
  

8. Planning vergaderdata MR 2018-2019  
Maandag 14-01-2019  
Maandag 11-02-2019  
Maandag 15-04-2019  
Maandag 27-05-2019 en/of maandag 17-06-2019  
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.  
  

9. Afsluiting  
Eindtijd: 20.30 uur  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


