
Notulen van de MR vergadering d.d. 16 januari 2020. 
Aanwezig : Koos, Sandra, Kim, Mirjam, Manouk, Melissa, Carola, Maartje, Herman (OD),  
                    Marija en Erwin (penningmeesters MU en SA). 
Afwezig    : Simone en Marco.  (beiden met afbericht). 
               

1. Opening. 
Koos opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij stelt Herman voor, die als 
ouder van het OD gaat meedraaien bij de MR. En tevens heet hij Marija en Erwin van 
harte welkom. Zij komen de financiën van de OR toelichten. 

2. Financiën OR. 
Marija en Erwin lichten toe wat er is toegestuurd aan de MR. Er worden diverse 
vragen gesteld en beantwoord. We concluderen echter dat we nog niet voldoende 
inzicht hebben in de inkomsten en uitgaven. Daarom wordt afgesproken dat we nog 
een begroting en een overzicht van alle uitgaven zullen ontvangen over het 
schooljaar 2018/2019. Dit zal voor 6 februari geregeld worden. 
Het lijkt de MR raadzaam als de drie locaties meer contact met elkaar hebben over 
het sturen van informatie rondom het innen van de ouderbijdrage en de schoolreis. 
De penningmeesters van de drie locatie zijn lid van de stichting die de rekening 
beheert. OD levert de voorzitter, MU de penningmeester en SA de secretaris. 

3. Mededelingen directie. 
Personele zaken. 
Maartje meldt hoe het gaat met de herintredende collega’s.  
Huisvesting. 
Er is nog niemand benoemd op deze post bij de gemeente. Maartje heeft weer een 
verzoek ingediend, aangevuld met actuele informatie. 
Staking. 
Op 30 en 31 januari wordt er gestaakt door leerkrachten. Zij hebben stakingsrecht, 
maar zullen daar niet allemaal gebruik van maken. De groepen van de leerkrachten 
die willen staken zijn dicht. De info hierover gaat mee met de memo. 
 
Er zijn nog diverse vragen over andere punten vanuit de MR. Die worden tijdens de 
vergadering beantwoord door Maartje.  
Ook komt het verzoek om samen te brainstormen over oplossingen bij ziekte van 
leerkrachten. Dat gaan we de volgende MR op de agenda zetten. 

4. Actiepunten. 
De oproep voor nieuwe ouders laten we staan. Carola gaat Denise vragen of zij nog 
ouders weet voor de MU. 

5. GMR. 
Op het vakantierooster na zijn alle punten ter informatie. Er zijn geen vragen en er 
kan ingestemd worden met het vakantierooster. 

6. Ingekomen post. 
Alle stukken van de GMR en de OR zijn via de mail binnen gekomen en doorgestuurd. 

7. Rondvraag. 
Mirjam vraagt wat we doen als er vragen voor de OR zijn. We wachten de stukken 
even af en als ons iets niet duidelijk is zal Carola hen via de mail benaderen. Dat kan 
zijn om een vraag te laten beantwoorden of om hen nogmaals uit te nodigen. 



8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.59 uur. 

 
 
 
 
 
Vergaderdata.  
dinsdag 25 februari  OD 
dinsdag 7 april  MU 
woensdag 10 juni  SA 
 
 
 
Actiepunten. 
* Nieuwe ouders voor MR. 
 
 
 


