
 

 

MR vergadering – 20 september 2022 
Aanwezig 
 

Kevin, Agnes, Gepke, Cecile 

Afwezig Nanja 

Datum 20 september 2022 

Locatie/tijd Op locatie, teamkamer. 18.00 MR, vanaf 18.45 MR+Directie 

 

Datum Actiepunt Instemming/Advies Wie 

Laatste week 

zomervakantie 
Datumprikker vergaderingen  Gepke 

1e vergadering 

2022-2023 
Jaaroverzicht MR  Gepke 

1e vergadering 

2022-2023 

Jaarverslag MR  Gepke 

 

Agendapunt Wie Status Toelichting Bijl. Notulen 

MR      

Mededelingen (ook 
actiepunten langslopen) 

    - 

Taakverdeling   Kevin was voorzitter en Gepke secretaris. 
Blijft dit zo? Zijn er andere opmerkingen wat 
betreft de taken die uitgevoerd moeten 
worden? 

 We laten het zoals het is. 

Begroting MR   We hebben jaarlijks een etentje en een 
sevicepakket van de AOB. Verwachten we 
meer/minder/andere uitgaven? 

 De begroting blijft hetzelfde 



 

 

Scholing MR leden 

Vragen inhoudelijk 
vakbond 

  Zijn er leden die behoefte hebben aan scholing 
op een bepaald onderwerp? 
 
Zijn er onderwerpen die we dit jaar als onderdeel 
van het servicepakket bij de AOB willen 
bevragen? 

 Er is nu geen behoefte aan scholing 
 
 
In de gaten houden of de CAO verandert komend jaar en 
of we hier informatie over nodig hebben. 

Huishoudelijk reglement 
evalueren 

Gepke   X Datum aangepast en wanneer het schriftelijk verslag van 
de werkzaamheden in de MR besproken wordt. 
Aangepast document wordt op de website geplaatst. 

Jaarverslag en 
jaaroverzicht 

Gepke  Er is een jaarverslag en jaaroverzicht (alle 
besluiten en belangrijke punten uitgelicht) 
gemaakt. Samen bespreken wat er nog aangevuld 
of gewijzigd moet worden. Daarna met Joris’ 
nieuws meesturen en op de website plaatsen. 

XX Akkoord.  
Worden met het eerstvolgende Joris’ nieuws 
meegestuurd. 

Jaarplanning MR en 
speerpunten 

  Jaarplanning bespreken, moeten er dingen 
aangevuld of verplaatst worden? 
Vergaderdatum voor de laatste vergadering moet 
nog worden vastgesteld. 

X De OR wordt uitgenodigd voor oktober, zij brengen hun 
begroting in ter goedkeuring in en we bespreken welke 
speerpunten en signalen er zijn en waar we elkaar bij 
kunnen ondersteunen. 
 
Kijken waar het opstellen van het schoolplan terug moet 
komen. 

Financiën ouders   Er zijn maatschappelijk gezien flinke zorgen over 
inflatie en wat dit betekent voor bijvoorbeeld 
gezinnen. Zijn er signalen van zorg bij ons op 
school, hoe kunnen we zorgen dat die signalen 
tijdig doorkomen en zijn er andere zaken in dit 
opzicht waar we op moeten letten de komende 
tijd? 

 We kunnen deze vraag ook bij de OR neerleggen. Hebben 
zij signalen? Houden zij rekening met de huidige situatie 
bij het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Er zijn nu niet echt signalen bekend. Ouders trekken hier 
ook niet makkelijk over aan de bel. Vooral ook belangrijk 
dat leerkrachten alert zijn. 

Schooljaarplan   Kort doorlopen wat er dit jaar aan plannen zijn en 
of hier nog vragen over zijn. 

X De opzet van het document is niet heel overzichtelijk. Er 
zijn veel verschillende tabelletjes en overzichten en het is 
nogal puzzelen om te zien hoe de onderlinge samenhang 
is, welk punt uit tabel/rij 1 overeenkomt met welk punt 
uit tabel 2 of 3. 



 

 

 
De doelen voor het verhogen van de opbrengsten staan 
niet meetbaar in het document, terwijl die cijfers er wel 
zijn. Alleen ‘verhogen van de opbrengsten’. Er staat niet 
bij hoe dit gemeten wordt en hoeveel die verhoging moet 
zijn. 

Professionaliserings-
budget 

  Bespreken of er al vragen zijn. Cecile licht dit stuk 
in deel 2 toe. 

X Komt in deel 2 

MR  + Directie      

Mededelingen Cecile  Aanstippen: financiën school (energie?) en 
financiële situatie ouders in de huidige 
omstandigheden 
 
Schoolgids aanpassing voor de inspectie 
(resultaten). 

 Vooralsnog zitten we nog in een goed contract. In de 

KPOA begroting is geld gereserveerd voor hogere 

energiekosten. 

In het ABC overleg is ook gesproken over financiële 

zorgen bij ouders en wat eventueel aangereikt kan 

worden. 

Op school zijn we alert op kinderen op school en spreken 

zo nodig met ouders. 

 

Schoolgids:de inspectie heeft bij het bestuur aangegeven 

dat er in de schoolgids resultaten van de school moeten 

worden genoemd. Niet alleen de cito scores van groep 8. 

Het is nog niet helemaal helder wat er nu precies nodig is, 

dus Cecile is nog bezig om dit uit te zoeken. 

Taakverdeling en 
begroting MR 

Kevin  Cecile informeren over besproken punten  Blijft allemaal hetzelfde. 

Jaarplanning MR en 
speerpunten 

Gepke  Cecile informeren en samen kijken of er nog 
dingen aangevuld of gewijzigd moeten worden 

X Schoolplan elke vergadering toevoegen. 



 

 

Schooljaarplan   Eventuele vragen bespreken X Er wordt op KPOA niveau bekeken hoe het schooljaarplan 
overzichtelijker kan worden gemaakt. Het is een vast 
format wat je niet zomaar als school aan kan passen. 
 
Besproken punten uit deel 1 meegegeven aan Cecile. 
 
Format schooljaarplan in het voorjaar weer bespreken. 

Schoolplan Cecile  Toelichting op het tijdspad  De bedoeling is dat het schoolplan (4-jarenplan) dit 
schooljaar af is en wordt ingediend. 
Als dat niet lukt, mag het ook volgend schooljaar 
ingediend worden, dan is het een 3-jarenplan. 
 
Er moet vrij veel aangepast worden, dat is grotendeels 
werk voor Cecile. Er zijn een paar onderdelen die met het 
team moeten worden gedaan (sterkte zwakte analyse 
bijvoorbeeld). Die worden in studiedagen weggezet. 
 
We zetten het schoolplan bij elke vergadering op de 
planning. De onderdelen die Cecile af heeft kunnen dan 
vast besproken worden, dan hoeven we niet in de laatste 
vergadering een enorm lijvig document door te werken. 

Professionaliserings-

budget 

Cecile I Toelichting op het professionaliseringsbudget X Er wordt op onze school meer geld begroot voor 
professionalisering dan volgens de CAO noodzakelijk, 
omdat dit als een belangrijke investering wordt gezien. 
We geven dus meer uit aan scholing dan moet, maar we 
blijven binnen het budget dat hiervoor gesteld is. 
 
MR stemt in met het professionaliseringsbudget 

Afsluitende 

opmerkingen 

    Laatste vergadering 
 
Per vergadering een klein stukje schrijven voor in het 
Joris’ nieuws waarbij verwezen wordt naar de notulen op 
de website. 



 

 

 
Hoe zit het eigenlijk met de veiliheid/ondehoud van het 
groene schoolplein? 

➔ Daar is een plan voor geschreven en alles is ook 
officieel gekeurd. 

 
 

Datum Actiepunt Instemming/Advies Wie 

z.s.m. OR uitnodigen voor oktober  Kevin 

z.s.m. Jaarverslag en jaaroverzicht doorsturen voor het Joris’ 

nieuws 

 Gepke 

z.s.m. Jaaragenda definitief maken  Gepke 

Vergadering oktober Juniveradering plannen eennalaatste schoolweek  allen 

    

Status:  

B= Onderwerp ligt voor bespreking bij MR        I= Onderwerp ligt ter instemming bij MR      A= Onderwerp ligt voor advies bij MR 


