
 

 

Notulen MR vergadering maandag 25 januari 2021 
(Oorspronkelijke datum 18 januari 2021) 

 
   
Aanvangstijd: 20.00 uur (online) 
 

1. Welkom en opening (Stefan)  
Opening uit: “Doodgewoon”, een boek van Bette Westra  en Sylvia Weve:  
Als je nou eens? 

 
2. Vaststellen agenda en mededelingen  

Vastgesteld zonder wijzigingen. 

 
3. Ingekomen post (Jacoline):  

- zie doorgestuurde mails 
Desireé doet Cursus CNV  
 

4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst 
Goedgekeurd 

 

5. Begroting OR? / Besteding ouderbijdrage (iO) 
      MR instemming is een verantwoordelijkheid van de MR. Hoe om te gaan hiermee afhankelijk  

       waar de MR onder valt (CNV). 

Antwoord OR, zie mail.  

Antwoord Rob. OR valt onder de SPCO waar zij hun begroting indienen. MR heeft ook inzage 

en instemming in verhoging van ouderbijdrage. 

De MR en OR hebben normaal gesproken een overleg tijdens een vergadering over de 

instemming over besteding. Machteld gaat hierover in overleg met hen. 

 

 

6. Schoolplan (eventuele verwachte bijstellingen) (inf) 

`          Koersplan2020 opgesteld. Veel dingen liggen stil door corona  

 

7. Begroting SPCO en meerjarenplan? (al ontvangen?) (inf) 

Begroting SPCO gaat naar de GMR. (Wij hebben als MR hier niks over ontvangen.) Van de 

jaarplanning 

Meerjarenplan gaat op de schop door andere kijk van Jaap Broekman. Meer verantwoording 

bij directeuren. 

Tekorten ontstaan door de weergave van wat de overheid aan toelage geeft voor 

instandhouding van immateriële zaken zonder potjes. 

Hierdoor gaat er wat gebeuren met het weerstandsvermogen omdat de SPCO de tekorten 

moet gaan aanvullen.  

  

 

 

 



 

 

8. Uitgangspunten budget/formatie (iP) 

Rob heeft aangegeven dat hierover 12 februari gesproken gaat worden. 

9. Stand van zaken RIE (risico inventarisatie evaluatie) (inf) 

            Terugkoppeling moet nog komen. 

 Margriet Velings heeft de vragenlijsten afgenomen. We wachten de reactie af 

 Toevoegen aan actielijst.  

Rob: Wordt 1x per 4 jaar afgenomen. Begin feb overleg met alle coördinatoren. Daar wordt       

besproken hoe gepresenteerd 

 

10. Gebruik Website/ Social Schools/ Profilering van de school (inf) 
Desireé gaat na op cursus CNV of Instemming MR ouderdeel aangaande communicatie school 

naar ouders. 

Waarmee moet er dan ingestemd worden? 

 

11. Suggesties ouderenquête (a) 

Is reeds verstuurd.  

 
12. Punten uit Directie Overleg (inf) 

Opvang en beleid in corona tijd en kansarme kinderen. 

Rob geeft aan dat hier geen beleids-A4tje voor is. Leerkrachten hebben een signaalfunctie 

naar hem. Letta heeft vanuit haar begeleiding het oog gericht op waar hulp nodig is. Uiteindelijk 

ligt de besluitvorming bij hem. Hij heeft korte lijntjes met mede directeuren, om eensgezindheid 

te borgen.  

Groep 8 loopt goed. Er zijn weinig vragen. Groep 8 heeft dagelijks een openstaande meet 

waarin kinderen meteen hun vragen kwijt kunnen 

 
13. GMR-zaken (inf)  

Volgende vergadering 16 februari  staat in Activiteitenplanning. 
 Jacoline gaat navragen waar de notulen zijn… toegang gemeenschappelijke drive… 

 

14. Bespreking met Rob: (inf) 

• punten uit het DO 

• begroting 

Samenvoegen met punt 12 

 
15. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (inf) 

a. Nieuwe methodes geen 
b. Actieplan LeerKRACHT geen 
c. Wat verder ter tafel komt geen 

 
Jacoline geeft aan dat nieuw thuisplanner in gebruik is genomen : Komt vanuit Mijn 
Kleutergroep. Wordt zeer goed ontvangen!  

 
 
 



 

 

16. Opstellen stukje Social Schools/CN (inf) 
Ditmaal geen stukje vanuit het oogpunt dat ouders al veel info krijgen. 

 
17. Rondvraag 

Adviesrecht begroting op hoofdlijnen instemmingsrecht in het nieuwe MR seizoen. 

 

- Naar voren halen op jaarplanning. 

- Volgen van cursussen in plannen 

 
 


