
Notulen MR vergadering 
extern 
d.d. 27-01-2020 

 

onderwerp Toelichting 

ter info, 
oordeelsvormingof 
besluitvorming; 
advies of 
instemming 

  EXTERN GEDEELTE Overleg i.a.v. de directie en Mireille 
Aanwezigen : Jill  - Matthijs  (notulist) -  Aruna 
(voorzitter) - Shazia – Mahassine 
Aangemelde ouders : 3 
Afwezig: Maaike en Mireille 
 

 

 Notuleerrooster Maaike – Mahassine – Shazia – Matthijs - Jill  

1.  
1 min 

Inventariseren 
rondvraag 

Wie heeft er een vraag voor de rondvraag? 

Mahassine 

MR (vanuit intern deel) 

 

ter besluitvorming  

2.  
1 min 

Vaststellen agenda en 
ingekomen stukken 

Mogelijke aanvullingen op de agenda.  
Geen 
 

  
 

3. 
1 min 

Notulen  
 

Vaststelling notulen extern gedeelte 13-11-2020 
gemaakt door Jill. Bedankt Jill.  
Een verkeerd jaartal gaat Jill aanpassen. 
 

ter besluitvorming 
 

4.  
2 min 

Mededelingen 
 

De tweede VVE groep gaat starten.  
(Voor- en vroegschoolse Educatie) 
Eind februari. Twee nieuwe personeelsleden. 
 

ter info  

5. 
15 min 

Stand van zaken  - Schoolgids  
Net binnen. MR krijgt tijd om het door te nemen. 
Nieuwe schoolgids wel al te vinden door ouders op 
internet. 
- Ouderraad 
Twee nieuwe aanmeldingen. Directie gaat nog een keer 
een vraag uitzetten. Drie ´zittende´ ouders zouden in 
de OR willen blijven. 
- VOG (Verklaring omtrent het Gedrag) 
Helft van VOG´s is binnen bij directie (directie betaalt 
bedrag terug aan ouders). Nog geen afwijzingen bij. 
Wel ouders die geen VOG wilden aanvragen. Hiervoor 
is een overgangsregeling.  
VOG geldt op dit moment alleen voor de 
overblijfouders. Over andere ouders (wel of niet) wordt 
nog gesproken door het bestuur. 
- TOS (Taalontwikkelingstoornis) 

ter info  
 



Conclusie: 80% van het team is voor een 
mediumvoorziening op de Vier Windstreken. Directie 
gaat hierover in gesprek met het bestuur. 
 

4. 
5 min 

Schoolbegroting Vragen aan directie: 
*Vraag over geen begrote kosten ouderbijdrage 2020 
(3.5.5.). En waarom verschil van grootboekrekeningen 
inkomsten/uitgaven schoolreis/kamp (85510 en 
44510). 
Directie gaat dit uitzoeken. 
*Vraag over geen begrote kosten culturele vorming 
(44450). 
Dit heeft met vouchergelden te maken. 
*Vraag over hoge kosten afvalverwerking 2020 t.o.v. 
2019 (43601). 
Kosten afvalverwerking 2019 zijn weggevallen.  
 
DIt jaar een aantal grote inversteringen: 
€5000 Muziekinstrumenten 
€20.000 Gymtoestellen 
€12.000 Chromebooks 
€7500 Koffiemachine 
€30.000 Methodes 
€7500 Speellokaal 
 

ter advies 
 

5. 
5 min 

Rondvraag  Mahassine: is er al een nieuw vertrouwenspersoon? 
Eunice doet het voor groep 1-4. Inez gaat het voor 
groep 5-8 doen. 
 
Aan de hand van notulen intern 25-11-19: 
- Wat is de huidige status van de administratie van 
overblijf? 
Combiwel en school zijn in gesprek over hoe zij Manuela 
kunnen ondersteunen op het gebied van administratie. 
Wordt vervolgd. 
 
- Wat is de status wat betreft scholing MR. 
Directie heeft dit aangekaart bij bestuur en gaat hier 
achteraan. 
 
- Hoe ziet de toekomst van de ouderraad eruit? 
Zie punt 5. 
 
- Aan de hand van onderwerp ´Toehoorders´. Wij willen 
een protocol voor toehoorders opstellen. Is dat oke? 
Directie is akkoord. 
 
- Aan de hand van onderwerp ´Protocol uitval 
leerkracht´: Is dit stichtingbreed geregeld? 
Dit is per geval verschillend. Er is nu een noodplan 
uitgekomen voor in Amsterdam met o.a. het idee van 

 



een vierdaagse werkweek voor leerkrachten  en het 
idee van een Amsterdamse scholentoeslag.  
 
- Aan de hand van onderwerp ´MR 2.0´: 
Zijn moderne technieken als Skype een idee voor 
afwezige MR-leden om toch de vergadering bij te 
wonen?  
Directie is akkoord. 
 
- Aan de hand van ´Rondvraag Maaike´: 
Kan de MR van 19 maart verschoven worden naar. 
Optie 23 maart. 15:45. Kan directie ook? 
Directie is akkoord. 

     

 


