
Notulen van de MR-vergadering, 13 oktober 2020, via Teams. 

1. Opening:  

a. Aanwezigheid: Germen, Maaike, Carry en Sam. Jasper belt in van 20:30 – 21:05 uur. 

2. Vaststelling agenda  

3. Mededelingen en rollen verdelen (secretaris) 

a. Stemmen in het GMR; jaarverslag, financiën en algemene financiën SPO en afdracht 

scholen (gaat van 9% naar 12%); Germen zit namens ons in de GMR 

b. 8 december training MR (19.30 uur tot 22.00 uur o.v.b.) Wsch. online. 

c. Notulist Carry, Secretaris Sam.  

4. Vorige notulen, niet. Was namelijk een informele MR. 

5. Ingekomen stukken   

• App van moeder gehad met vragen over communicatie tussen 

leerkrachten en naar ouders toe, met name rond de afgelopen Dag van de 

leerkracht/verjaardag leerkrachten. Ze wil dat dit besproken wordt in de 

MR.  Uitkomst: 

• Meester/ juffen verjaardag in de jaaragenda/jaarkalender opnemen 

• Aandachtspunt voor OOR -> eerder aangeven bij ouders. Het moet nog 

groeien! Voortaan wordt de activiteitencommissie ingeschakeld. 

6. Bespreekpunten 

a. vaststellen jaarverslag MR en beschikbaar stellen 

• Jaarverslag was helder, kort en krachtig.  

b. *Evaluatie personeelsbeleid;  

• Er was hoop dat Marloes toch zou blijven na de herfstvakantie. Helaas is 

dat niet zo. Gelukkig is er invulling gevonden met Anouk. Geen berichten 

ontvangen over vertrek Marloes. Ouders verwachtten het misschien al.  

• Vanwege Corona zullen er deze periode meer zieken/afwezigen zijn.  

• Er zijn 20 brieven binnen gekomen voor de functie van nieuwe directeur. 

• In november is er overleg tussen Jasper en bestuur over de groei-

bekostiging. Door alle investeringen is er logischerwijs een negatief bedrag. 

De leerlingtelling op 1 oktober maakt dat we altijd achter lopen: we 

groeien in 4 jaar naar 320 leerlingen. Het is belangrijk dat we personeel 

mogen aannemen. 

c. *Overzicht van Formatie na teldatum van 1 okt. 

• 76 leerlingen, precies zoals voorzien. Jammer dat de 81 niet gehaald is, nu 

moet het bestuur de bijgebouwen betalen, in plaats van de gemeente. 



• Kindaantallen als lopend agendapunt inplannen; 

d. *het innen van de vrijwillige ouderbijdrage; 

• Hoe wordt het geïnd? Er wordt een applicatie aan Parnassys toegevoegd, 

Schoolkassa, waarmee ouders kunnen betalen. 

• Wanneer wordt het geïnd? Dat ligt aan wanneer de applicatie beschikbaar 

is. Het streven is om die applicatie komende week beschikbaar te hebben, 

na de herfstvakantie. Mits AVG-proof. 

• In hoeverre staan we achter het bedrag: het bedrag is verlaagd en 

afgestemd op de U-pas. Er is een mogelijkheid voor een Extra schenking 

door ouders. 

• Op tijd weer bespreken. Dit zal in de agenda worden gezet. 

7. Rondvraag; 

a. KDV 0-4 jaar, start augustus? Ja, Kind & Co start in Papendorp, en komt in ons 

nieuwe gebouw in augustus 2021. De BSO start wel in mei in het nieuwe gebouw. 

Waarschijnlijk op de begane grond, in de ateliers. 

8. Afsluiting 

a. 21.15 uur afgesloten. 

 

========== 

Datum volgende MR-vergadering: dinsdag 1 december 2020, 20 – 22 uur 

MR cursus: dinsdag 8 december, 19:30 – 22 uur (tijd onder voorbehoud) 


