
Notulen MR vergadering 
31-05-2018 
 
Extern gedeelte 
 
Aanwezig: Ferdinand, Lucienne, Maaike, Matthijs, Jill, Kevser, Kadir (halverwege 
aangesloten), Najat, Aruna 
Er zijn drie extra ouders op de uitnodiging ingegaan om het externe gedeelte bij te wonen.  
 

1. Notulen 
Op 14 juni zal themavergadering taakuren ingepland worden.  
 
Werkdrukakkoord: Ferdinand het idee heeft dat er niet genoeg draagvlak is onder de 
leerkrachten. Hij denkt dat de presentatie de mensen heeft overvallen en er te kort tijd was 
er op door te gaan. Het voorstel is om nog een keer een moment in te plannen in de maand 
juni zodat de MR het nogmaals kan toelichten. De P-MR zal een aanvulling op het plan 
maken om het te verduidelijken. 
 
2. Mededelingen directie 
 
Inspectie: De school wordt bezocht door de inspectie om maandag 18 juni voor een 
verificatie-onderzoek. Tegenwoordig is het bestuur een soort van inspectie, de bestuurder 
(Mirjam Leinders) informeert de inspectie. Mirjam Leinders is tevreden over de Vier 
Windstreken. De inspectie komt op de Vier Windstreken om te kijken of de informatie 
overeenkomt met die van het bestuur.  
 
Stadpas Amsterdam: er loopt een pilot op een andere school, er wordt 50 euro per stadspas 
aan de school overgemaakt. Dit kan ingezet worden voor de ouderbijdrage en schoolreis. 
wellicht komt deze pilot ook naar de Vier Windstreken. 
 
De wet privacy: Er gaat veel veranderen op het gebied van privacy. In de nieuwsbrief wordt 
het uitgelegd wat dat inhoudt voor de Vier Windstreken. Er  zal er een link in de nieuwsbrief 
staan naar de website van Innoord. Daar staat het handboek met een uitgebreide uitleg. 
 
3. Formatie 
 
De gemaakte prognose klopt niet. In mei moet dat aan het bestuur gemeld worden. Dat 
heeft Ferdinand gedaan. De school krimpt 18 leerlingen, op basis van de getallen nu. Dat 
houdt in dat er volgend jaar minder groepen zijn (17). Op dit moment hoeven er geen 
leerkrachten weg, vanwege ERD (eigen risico drager). Dat is een potje voor vervangers. 
Veel uitgaven zijn daar afgelopen schooljaar niet uit gedaan omdat er geen vervangers te 
krijgen zijn. Het bestuur is akkoord om de helft van dat potje te gebruiken om leerkrachten te 
behouden en verder zal het opgevangen worden met natuurlijk verloop. Een voorstel is om 
een vervolgafspraak te maken met de MR om de formatie te bespreken. 
 
De subsidie voor schakelklassen is toegewezen.  



 
4. Ouderbijdrage 
Naima (OR) heeft rondgevraagd bij andere scholen hoe zij ouders stimuleren om de 
ouderbijdrage te betalen en noemt enkele voorbeelden op.  
Acties die voortkomen uit de ideeën die tijdens het interne gedeelte van de vergadering 
genoemd zijn: 

- De MR heeft het idee dat het niet duidelijk voor ouders is wat er van de 
ouderbijdrage betaald wordt. Er is een bestaande brief over waar het geld van de 
ouderbijdrage naartoe gaat. Ferdinand gaat de brief opzoeken. Deze brief wordt 
geactualiseerd en naar alle  ouders verzonden.  

- De extra belronde heeft geholpen. Dit voorzetten. 
- Stukje in de nieuwsbrief door ouderraad laten schrijven over activiteiten die betaald 

zijn van de ouderbijdrage. 
- Kan er een link bij dat ouders direct kunnen betalen? Boudewijn vragen. 
- Uitzoeken wat een mobiel pinapparaat in de school kost. Dat gaat de directie 

uitzoeken. 
 
5. Rondvraag. 
-Lucienne: Gaat een presentatie geven op 28 juni om 9.00 uur over het taal-curriculum en 
nodigt de overige ouders uit. Er zal nog een nieuwsbrief uitgaan. 
 
-De MR zal toch weer in de avonduren vergaderen. 
 
-Extra vergadering over Formatie: 2 juli 16.00 uur 
 
-Lucienne: Scholing basiscursus MR vindt plaats op 1 oktober 2018. Er kunnen max. 20 
deelnemers meedoen. Wij zijn met 9 MR leden. Om de kosten te drukken zouden andere 
scholen kunnen aansluiten. Kan Ferdinand vragen aan de andere scholen of er scholen zijn 
die op 1 oktober willen aanschuiven? Ferdinand gaat een mail verzenden. Jill vraagt ook op 
de school van haar kinderen. 
 
 


