
                        
Notulen MR 21 november 2022 

 
Aanvang; 19.00 uur met Ellen Scheermeijer 
Aanwezig: N, E, E, H, S, K, M 
Afwezig: x 
Notulen; M 
Volgorde notuleren: K. M. S, N, E 
 

 Onderwerp Wie  

1 Opening 
 

 

2 - Vaststelling agenda & notulen 
 
We spreken af dat we de notulen direct na de vergadering (in dezelfde 
week van de vergadering) naar alle MR leden versturen 
 
- Mededelingen;  
 
- Wie doet cursus MR?  
M. & S. 
 
- Voorstellen stukje MR 
tekst & foto @H voor 2 dec. 
Voor op website en in nieuwsbrief 
Ouders attent maken op waarvoor ze de MR kunnen benaderen (stukje 
Marcus over profilering MR) en via mailadres.  
H. zoekt stukje  
 
- Notulen september 2022 
Goedgekeurd 
 

Allen  
 
Notulist 
 
 
 
 
X 
 
M&S 
 

3 Jaarplan  
 
M. Wat hebben docenten aan het jaarplan? Wat doen ze ermee? 
K. Docenten: doen we wat we moeten doen? 
Wat zijn mn doelen? Heb ik mn doelen behaald? 
H. Samenvatting van waar we als team mee bezig zijn 
E. Speerpunten. Hoe worden die bepaald?  
E. Leerling enquete, ouder enquete. Tussentijds wordt plan 
geevalueerd en aangepast. 
Januari/februari: ouder-enquete 

Ellen 



E. Analyse opbrengsten eindtoetsen. In hoeverre worden 
methodetoetsen hierin meegenomen? Is niet terug te zien in analyse. 
E. Analyse is op schoolniveau 
Methodetoetsen worden op groepsniveau en leerlingniveau 
geanalyseerd en van daaruit wordt het aanbod en advies aangepast. 
 

4 Schoolplan proces 

 

E. licht toe wat het schoolplan inhoudt. 

MR mag meelezen en toevoegen aan jaarplan. 

Jan/feb 2023 Eerste hoofdstukken van directie naar MR. 

Huidige schoolplan staat op website. 

E vraagt welke MR-leden willen meelezen? 

S, K, N, M. willen dit. Maken hier eventueel onderling een verdeling in. 

E. wil uitsluitend speerpunten. 

MR moet het schoolplan goedkeuren. 

 

Ellen 

5 Begroting  
 
K. verhuur 3.5.1. hebben we geen inkomsten uit de verhuur aan 
Partou. 
E. gaat uitzoeken waar ze deze terug kan vinden. 
K. Reiskosten staan niet opgenomen ivm privacygevoeligheid. Totaal 
kan wel opgenomen worden zonder schending privacy 
K. Afschrijving meubilair en inventaris. Wanneer komt er nieuw 
meubilair?  
E. Dit jaar wordt 1/3 of ½ van meubilair vervangen 
K. Tekorten voor leermiddelen? 
E. Financiële plaatje is schraal. Grote groepen. Kleine groepen in de 
middenbouw. 
H. Ouder op school die subsidies en fondsenwerving op zich kan 
nemen? Oproep doen? 
N. negatieve ontwikkeling van cijfers richting de toekomst. Hoe komt 
dat?  
E. teruglopend leerlingen aantal (agv demografische ontwikkelingen). 
NPO gelden vallen eind dit jaar af. 
N. Salarissen gaan naar beneden.  Hoe komt dat? 
E. Komen weer combinatiegroepen. Gaan leraren uit. We moeten 
bezuinigen. 
N. Pensioen en werkkostenregeling op nul. 
E. zoekt uit/vraagt na. 
 

Ellen 

6 Jaarplanning MR voorstellen 
 
M. Wat is het budget van de MR. 
E. MR heeft geen vast budget. MR uitgaven kunnen bij directeur 
aangevraagd worden. Directeur mag lidmaatschap AOB bijvoorbeeld 
niet weigeren. 

Allen 



 
E. Studieweek na Herstvakantie komt in vergadering 27 maart op de 
agenda. 
 
M. Voorbereiding werving & selectie staat nu in mei/juni op de 
planning.  Is dat niet wat laat? Maart/april lijkt handiger. Daar stemt E. 
Mee in. 
 
M. Wie is de Vertrouwenspersoon? E. Dat waren Esther & Irma. Door 
het vertrek van Esther is dat nu uitsluitend nog Irma.  
 
M. Is er een plan voor ouderparticipatie? 
E. Er zijn impulsen die tot diverse ouderparticipatie initiatieven 
hebben geleid. Zoals Ouderpicknick ipv ouderavond. Thema- 
afsluitingen in de klas. Klassenouderapp.. enz. 
 
 

7 Rondvraag en sluiting vergadering 
 
- N. vraagt tijdens voorbespreking om MR reglement – H. heeft 
reglement uit 2016 en zoekt uit of dat nog actueel is. K. geeft aan een 
MR map te hebben van zijn eerdere cursus. Relevante stukken zal hij 
kopieeren en verspreiden onder MR leden. 
 

 

 

 
 
Actielijst 
- M:   Week van 21 November notulen mailen naar alle MR leden 
- Allen: Voor 2 dec 2022: Voorstellen stukje MR @H 
- H:  Voor 2 dec 2022: H mailt stukje Marcus naar alle MR leden 
- M&S  19 januari MR cursus 
- E.   Gaat de bij 5 genoemde zaken mbt de bergoting uitzoeken. 
- H  Actueel MR Reglement 
 
 
Vooruitgeschoven agendapunten 

- 16 januari Eerste hoofdstukken Schoolplan worden besproken? 
- 27 maart Studiedagen; meer specifiek Studieweek na Herfstvakantie 

 


