
Notulen vergadering, MR 9 november 2020 

Aanvang : 19.45 Einde : 21.45 
Aanwezig: Sarah, Rogier, Joas, Annelous, Desiree, Annemieke, Natascha, Laura en
Elleke 

Notulist : Elleke van der Vegt 
1. Welkom voor Joas en een kort rondje kennismaking met Joas.

2. Notulen vorige MR-vergadering 
Dank Elleke voor het notuleren. Verder worden de notulen goedgekeurd. 
1a Wie er notuleert wordt per vergadering vastgesteld. Elleke notuleert nu weer,
Desiree notuleert in januari
1b Termijn agenda wordt goedgekeurd op 9-11, 18-1, 22-3, 17-5 en 7-7

3 Jaaroverzicht MR 2019-2020
- Rogier vertelt dat de begroting/ kascontrole van 2019-2020 en 2020-2021

tegelijk worden besproken. Dit is in overleg met Marjolein van de O.R.
gegaan.

- Laatste zin over Kinderstralen mag uit het jaaroverzicht.

4 Jaarplan MR 2020-2021
Ouders stellen zich kandidaat voor 3 jaar en mogen zich nog 1x kandidaat te
stellen voor een volgend termijn. Voor leerkrachten telt dit niet, denken we.
Sarah gaat dit voor de zekerheid nog even uitzoeken.
De nummering gaat niet goed, bijlage staat op 7 maar als je het opent staat het
op 6. Sarah kijkt hier ook naar
Annemieke moet er nog bij i.p.v. Jolanda. Joas ook

5 Begroting
Deze ziet er goed uit volgens Natascha en Rogier. Hij wordt ook vanuit het
bestuur 3x besproken.
Het volgende schooljaar komt er een tekort aan, dit komt door aanpakken van
schoolpleinen. Het schoolplein wordt in 1x betaald en niet afgeschreven over
een aantal jaar.
Er is een vraag over de fte’s. Natascha legt dit uit. Er wordt afgesproken dat
Rogier een afspraak maakt met Natascha om hier goed uitleg over te geven.
Huisvestingskosten stijgen ook. Dit is best raar doordat dit door de verbouwing
toch neutraler zal worden. Komende jaren eerst extra kosten door 2 gebouwen.
Daarna zullen de kosten dalen (gaan we vanuit).

6 Werkverdelingsplan
Natascha legt dit uit. Dit plan wordt elk jaar aangepast sinds 2 jaar. PMR heeft
hier goedkeuring aan gegeven.



7 GMR
Sinds dit jaar anders ingericht doordat er te veel mensen op de vergadering
waren. Nu met 6 districten werken, 5 basisonderwijs en 1 speciaal
basisonderwijs. Door Corona wordt er op 30 november virtueel een workshop
gegeven voor MR-leden waar je je voor kan opgeven. Een aantal leden
overweegt hier zeker op in te schrijven.

8 Voortgang Kinderstralen
1 Algemene voortgang
3x overleg met Sarah, Natascha en Kinderstralen geweest. Tijdens de
verbouwing wordt dit een te grote kostte post voor de school. Kinderstralen
komt waarschijnlijk dan niet terug. Er komt dan waarschijnlijk een
continurooster voor de periode tijdens de verbouwing. Hoe we dat gaan regelen,
daar is de school mee bezig. Natascha doet hier onderzoek naar.
2 Ontvangen signalen
Klacht via school binnengekomen over sportactiviteit bij groep 6. Dit is
doorgespeeld naar Fatima (Kinderstralen) en er wordt aan gewerkt.

9Voortgang verbouwing
Er wordt een enquête gemaakt over het halen/brengen, naschoolse opvang e.d.
tijdens de verbouwing. De MR-leden zeggen toe deze enquête eerst te zullen
bekijken voordat hij naar de ouders gaat.
Natascha praat ons bij over de voortgang van de verbouwing.

10 WVTTK
Eline is onze nieuwe gymleerkracht. Zij heeft de Halo gedaan en is ook nog
bezig met de Pabo. Zij werkt 2 dagen per week (do/vrij)
Voortaan eerste deel met directie en daarna zonder. Laura houdt hier rekening
mee met het indelen van de agenda.
Leerkrachten praten de ouders bij over de belangrijkste punten uit de
OB/MB/BB-vergaderingen.

Actiepunten: 
● Bericht vrijdagnieuws over nieuwbouw-Natascha
● Nummering jaarplan loopt niet goed- Sarah
● Rooster van kandidaat stellen leerkrachten – Sarah
● Voorstellen in het vrijdagnieuws nieuw MR lid- Joas
● Bedankje naar Willem-Jan sturen – Desiree
● Rogier en Natascha bekijken de begroting

 
 


