
 

Voorzitter:  Bregje (Toerbeurt) 
Notulant:  Bas 

 
 
Notulen MR vergadering 

 
Aanwezig: Bas, Bregje, Gerry, William 

Toehoorder: Johan vd Minkelis 

Datum:  Maandag 14 mei 
Aanvang:  19.30 uur 
Plaats:   De Hobbendonken 

 
Agendapunten:  
 

1. Opening door de voorzitter 

Bregje opent de vergadering. Johan is hier als toehoorder en als contactpersoon 

vanuit GMR.  

2. Mededelingen Henk 

-Oudervereniging geen behoefte meer aan mededelingen, om meer focus te bieden 

aan hand- en spandiensten te richten (en beleid). 

Qua leerlingen is Henk positief: alleen afgelopen weken 15 nieuwe leerlingen. 30 

leerlingen zwaaien straks af. Terugloop is op teldatum 1 oktober zo 1%, vrij weinig.  

-Groep 8 gaat binnenkort op kamp, er is voldoende hulp om dit te organiseren.  

-Personeel: We hebben afscheid genomen van een concierge en we zijn begonnen 

met een nieuwe concierge. 

-Begroting: we lopen in de pas. We hebben gekozen het budget voor 

werkdrukverlaging te gebruiken om de leraar van groep 7 in dienst te houden. 

Financiele druk is volgend jaar iets minder groot. Het is afhankelijk van 

leerlingentelling. We hebben tot 1 januari genoeg middelen om iedereen aan de gang 

te houden. 

Het opvangen van kinderen voor tussen de middag blijft moeilijk, we vinden niet 

genoeg vrijwilligers hiervoor. Mogelijk moeten we bij het bestuur naar meer 

middelen vragen.  

-Henk is begonnen met de schoolgids (brief, overzicht, personeelverdeling). Het ligt 

nu vast en kan naar buiten toe. 

-Formatie blijft hetzelfde als nu, iedereen blijft op dezelfde plek zitten.  

-Tevredenheidsonderzoek is besproken in MT. De mogelijkheden/opties van ons 

nieuwe schoolconcept is besproken (29 mei en 5 juni gaan we andere scholen 

bezoeken, gericht zoeken), kijken wat we volgend jaar kunnen verbeteren. Henk 

bekijkt nog of de gestelde doelen van dit schooljaar behaald zijn. (25 juni moet MR 

dit uiterlijk binnen hebben). 

 

 

 

 



 

 

 

Bij navraag bij GMR meldt de accountant dat het budget voor MR 600 euro per jaar. 

 

3. Inkomende post: 

-Johan heeft het programma van de GMR doorgestuurd. Afgesproken is om door te 

gaan met overlegmodel. (naast basismodel (dit gaat met name over vastlegging 

lestaken en overige taken)) 

-Volgende maand overleg met Raad van Toezicht, onderwerp: Passend onderwijs. 

(Hoe belanden kinderen op scholen, zonder basis). 18 juni zal dit plaatsvinden. Als we 

nog iets willen toevoegen aan passend onderwijs, laat dit aan Jose weten. 

 

4. Ontvangst jaarrekening 

 -We hebben deze nog niet binnen. Navraag wordt gedaan bij Henk. 

 

5. Vrijwillige ouderbijdrage 

 William wil meehelpen met nieuwe wijzen om ouderbijdrage te  innen, zoals 

met ‘ Tikkie’  of met QR code. We menen dat de  drempel lager wordt om de 

ouderbijdrage te innen hiermee. William  zoekt contact om te kijken of dit op prijs 

gesteld wordt. 

 

6. Archieffunctie Ouderportaal 

 Voor beheerder worden Ouderportaal-berichten bewaard in archief,  voor 

ouders is dit echter niet inzichtelijk. Ouders kunnen hiermee  niets meer 

terugzoeken wat een langere tijd geleden is gebeurd op  Ouderportaal. Bregje gaat 

zich erover buigen hoe we (belangrijke)  berichten kunnen archiveren. Voor 

ouders komt een archieffunctie er  niet. 

 

7. Wvttk 

 William: Hoe komt een instemmingsverzoek tot stand. In OR wordt  door 

een verzoek officieel gemaakt. Henk heeft hier speciale  formulieren voor. Hij moet 

dit ook mondeling met MR bespreken, en  hier moeten handtekeningen op. William 

vraagt dit met name voor  de schooltijden en de verandering hiervan vorig jaar. 

Johan geeft aan  dat dit in een officieel document is vastgesteld. Hierin zijn 

alleen de  begin en eindtijd veranderd, niet de pauze-tijden.  

 Johan: Het bestuur van GMR heeft 6 december als St Christoffel  aangewezen. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Bregje: Op 25 mei gaat de nieuwe Privacy-wet in werking. Wat doen  we 

met namen in notulen? Vanuit de stichting zal er iets komen, een  richtlijn. We 

mogen geen herleidbare namen noemen zonder  toestemming. We spreken af dat 

we geen namen van derden  noemen in notulen (of ze moeten toestemming hebben 

verleend) 

 Algemeen: Nieuwe data MR vergadering nieuw schooljaar: 17/9,  5/11, 17/12, 

4/2, 26/3, 13/5, 24/6. Deze data liggen ongeveer een  week na de GMR 

vergaderdata, zodat we ontwikkelingen/updates  snel kunnen bespreken. 

 

 

8. Vaststellen volgende agenda 

Tijd: 2 juli 2018 

Voorzitter: Gerry 

Notulant: William 

 

-goedkeuren schoolgids  

-goedkeuring jaarrekening 

-vaststellen nieuwe vergaderdata voor MR in schooljaar 20182019 (houdt rekening met 

data GMR, om nauw contact te houden). Gezien de tijd doen we dit nu meteen: Zie 

hierboven bij wvttk 

-Opnieuw goedkeuring overlegmodel (+formulier aftekenen) 

-Opstellen van het jaarplan/activiteitenplan voor volgend schooljaar 

-Evalueren van het functioneren van de MR 

 

 

9. Vaststellen notulen dd 09-04-2018 

-We halen vast de namen eruit tbv de nieuwe Privacy wet. 

-Inloggegevens MR mailadres nog naar William sturen 

 

10. Besloten agendapunt 

Er is geen besloten agendapunt 

 

11. Rondvraag 

Geen vragen… 

 

 

Sluiting ( Rond 21.10)  

 


