
Notulen van de MR vergadering d.d. 2 oktober 2019. 
Aanwezig : David, Simone, Marco, Mirjam, Kim, Carola, Maartje, Sandra, Koos. 
               

1. Opening. 
Marco opent de vergadering en heet iedereen welkom. Koos schuift iets later aan. 

2. Mededelingen directie. 
Werkdrukmiddelen. 
Maartje heeft al een uitleg op papier rondgestuurd. Die licht ze tijdens de 
vergadering verder toe. Alles is heel duidelijk en er zijn verder geen vragen. 
Financiën. 
We zijn goed ingelopen op ons tekort, wat vooral veroorzaakt is door de aanschaf 
van nieuwe lesmethoden.  
Prestatiebox. 
Dit geld is bedoeld voor het werken aan de kwaliteit van je onderwijs. Maartje licht 
de diverse uitgavenposten toe. 
Conciërge SA. 
Het proces rondom de aanstelling van de conciërge verloopt anders dan gedacht. 
Daardoor heeft het allemaal wat langer geduurd. Inmiddels is er wel een goed traject 
vastgelegd, volgens de geldende regels. Daardoor kan men op de SA weer beschikken 
over een conciërge. 
Huisvesting. 
Ronduit is druk bezig bij de gemeente Alkmaar om wat te  regelen. Dit is echter niet 
zo makkelijk als het misschien lijkt. Er zijn meer scholen die te maken hebben met 
ruimtegebrek. Maar het contact met de gemeente verloopt erg stroef.  
Lief en leed. 
Maartje meldt hoe het gaat met de collega’s die ziek waren en/of zijn. 
OR financiën. 
Op 28 oktober moet alles ingeleverd zijn bij de penningmeester. Dit betekent dat op 
5 november de OR een toelichting moet kunnen geven bij de MR. Carola gaat de 
penningmeester hiervoor uitnodigen. 

3. Actiepunten. 
We gaan een oproep plaatsen voor nieuwe ouders voor de MR. Dit doen we voor alle 
locaties, gezien het feit dat er meerdere plekken vrij komen de komende jaren. 
Carola maakt een stukje voor de memo. 
Marco zorgt weer voor een kort verslagje n.a.v. onze vergadering. 

4. GMR. 
We kunnen instemmen met alle stukken. 
Mirjam kan eigenlijk niet aanwezig zijn. Welke ouder kan er een keer mee? 

5. Jaarverslag en financiën OR. 
Zie notitie hierboven. 
Als er ideeën zijn om inhoudelijk met elkaar te bespreken dan mag dat worden 
gemeld bij Carola. 

6. Ingekomen post. 
De stukken voor de GMR zijn binnen gekomen via de mail. 

7. Rondvraag. 
Koos vraagt of David nu inderdaad stopt bij de MR. Dat klopt. Maar vanavond was er 
geen vertegenwoordiging van de OD. Daarom was hij er toch nog een keer. 



Sandra vraagt namens de BSO van het OD wat we doen met de Sint-viering. Dit regelt 
de OR, dus ze kunnen beter contact met hen opnemen. 
Mirjam bedankt David voor zijn fijne inzet in de MR. 
Kim sluit zich hierbij aan en wenst hem succes met zijn nieuwe taak. 
Carola geeft aan dat er een verkeerde datum staat in de vergaderlijst. 17 maart 
vervalt en daarvoor in de plaats komt 25 februari. 

8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.47 uur. 

 
 
Vergaderdata.  
dinsdag 5 november  MU 
donderdag 16 januari  SA 
dinsdag 25 februari  OD 
dinsdag 7 april  MU 
woensdag 10 juni  SA 
 
 
 
Actiepunten. 
* Nieuwe ouders voor MR. 
 
 
 


