
 
 

Notulen MR vergadering dd. 10 september 2019 
19.30 uur - 21.30 uur 
 

1.Vaststellen agenda          
 

2.Actiepunten vorige vergadering   
      

We vergaderen dit schooljaar op de volgende dagen: 
26-11 / 04-02 / 31-03 / 12-05 / 16-06 
 
M.L. notuleert dit jaar. 
           
3.Post, e-mail en mededelingen     

              
4.Bespreekpunten 
 
Onderwijs   
 
-Schoolgids in 'Vensters' 
RM: De MR heeft in PDF alleen de schoolgids gekregen zoals deze in “Vensters” is 

opgenomen. Dit is de definitieve versie.  
Op de site “Scholen op de kaart” is veel meer informatie over onze school te vinden.  
MR: Geen aanvullende vragen en/of opmerkingen. 
          
5.Organisatie  
           

6.Personeel  
 
RM: E.K. neemt haar zwangerschapsverlof van 6 januari tot en met 8 mei 2020. 
Er zijn t.a.v. de vervanging van E.K. inmiddels advertenties uitgezet op PIO en de 

onderwijsvacaturebank. Woensdag 11-09 is er een gesprek met een mogelijke kandidaat 

om de vervanging in te vullen.  
 
Klopt het dat S.B. gaat stoppen met zijn werk op onze school? 
Dit klopt niet. S.B. is wel op de Godelindeschool gestopt. Naast onze school werkt hij op 

de Werkplaats in Bilthoven.  
   
7.Jaarplan / Jaaragenda   
 
RM: In het jaarplan 19-20 staat een overzicht van de quick scans en verbeterpunten die 

we dit schooljaar in gaan vullen en bespreken. Uit de quick Scans komen mogelijk 

verbeterpunten die we dan in de komende jaren aan gaan pakken. 
Het schoolplan 19-23 is een overzicht van de plannen voor de komende vier jaar. Dit 

schooljaar pakken we het eerste jaar uit dit schoolplan op. 
MR: Geen aanvullende vragen en/of opmerkingen. 
 
8.Financiën  
 



RM:  AC-overzicht: Bij het coderen van enkele bonnen van Kerst is er per ongeluk een 

bon op Sinterklaas geboekt. Vandaar de overschrijding bij die laatste post en een 

overschot op de post “Kerstmis”. De bedragen vallen tegen elkaar weg. 
 
Teldatum: Op 1 oktober zullen we 227 leerlingen in school hebben. Dat is iets minder 

dan voorgaande jaren door o.a. enkele verhuizers en een latere instroom van kinderen. 

(na 1 oktober). De klassen zitten op dit moment gelijkmatig vol. 
Door de latere instroom van leerlingen is het misschien mogelijk om later in het jaar 

groeiformatie aan te vragen. Dit wordt stichtingsbreed aangevraagd. 
 
MR: M.H. zal met A.H. contact opnemen om de kascontrole van de AC weer samen te 

doen. Is er een bepaalde datum waarvoor de controle uitgevoerd moet worden? Nee, als 

het maar in de komende periode uitgevoerd wordt. 
 
Is er al iets bekend over de definitieve inkomsten uit de ouderbijdrage? 
Nee, daar horen we via de GMR meer over. 
 
9.Huisvesting / Materiaal   
 
RM: In de vakantie is het schilderwerk in het kader van het groot onderhoud uitgevoerd. 

De lokalen 6-7-8 zijn daar niet in opgenomen in verband met de vervanging van die 

lokalen. Dit zou daardoor alleen maar kapitaalvernietiging zijn. 
De rabatdelen aan de voorkant en op het kleuterplein worden wel vervangen. 
 
Bij de asbestinventarisatie door de gemeente bleek dat er in de vensterbanken en de 

panelen aan de buitenkant asbest zat. Deze zijn op kosten van de gemeente vervangen. 
 
Het schoonmaakbedrijf heeft inmiddels het eerste volledige schooljaar gedraaid. Niet 

alles is vlekkeloos verlopen. De collega’s houden bij wat er niet goed uitgevoerd wordt. 

Dit wordt door R.M. met het bedrijf besproken. 
 
MR: Geen aanvullende vragen en/of opmerkingen. 
 

10.GMR  
 
R.T. neemt namens de ouders zitting in de GMR dit jaar.   
 
11.Overig 
 

12.Rondvraag 
 

R.T. is benieuwd naar de werkwijze van de GMR. Hij heeft er het e.e.a. over gehoord. 
Het zal zeker meer formeel van opzet zijn. 
 
M.H. stelt voor om in de volgende vergadering over de besteding van de overblijfgelden 

te praten.  
Er zijn al enkele ideeën t.a.v. de besteding; nieuwe geluidsinstallatie in de grote hal, 

nieuwe gordijnen voor het podium, een trapje voor het podium. 
 
M.L. is benieuwd naar de reacties op de mail over sponsoring in het onderwijs. 
De meesten van ons hebben gestemd. Bij sponsoring is het belangrijk om goed vast te 

stellen wat een bedrijf er voor terug wil hebben. Dit moet goed vastgelegd worden. 
 



F.R. is benieuwd of er wel eens post binnenkomt. 
Dit is voornamelijk post van externe organisaties of bedrijven die iets voor een MR 

organiseren. Vanuit de ouders is het maar heel zelden voorgekomen dat er een brief met 

een vraag is binnengekomen. Door de open manier van communiceren op school door de 

leerkrachten en het kernteam ontstaan er geen situaties waarin de MR formeel om hulp 

gevraagd wordt. 
 
Volgende vergadering: dinsdag 26 november. 
 


