
Notulen MR-vergadering 15 september 2022 
 

Notulen vorige keer 
Ouderbijdrage is nu 20 euro per kind voor dit schooljaar. Eigenlijk wil de OR meer geld voor de 
ouderbijdrage vragen, daarvoor eerst een voorstel inleveren bij de MR. De OR gaat op de 
informatieavond informatie geven over waar het geld heen gaat. Als ouders weten waar ze een 
bijdrage voor betalen dan zijn ze misschien ook sneller bereid.  

Jaarplanning  
Arne heeft een voorstel gedaan voor de jaarplanning van de MR. Wij nemen dit door. De 
bijeenkomst vandaag is iets te vroeg, dus liever 1 week later i.v.m. stukken die dan doorgenomen 
kunnen worden. Dan heeft de directie en MR genoeg tijd om alles te schrijven/door te nemen. Dit 
geldt ook voor de planning van eind schooljaar. De jaarplanning ziet er verder goed uit. Vooral het 
inzichtelijk maken van zaken als als instemming- en adviesrecht is helder.  

 

Notulen MR 
Notulen van de MR moeten op de website. Jannet en Bea gaan dit verder oppakken.  

Begroting 
Bovenschools wordt minder geld ‘vastgehouden’ en dit gaat meer naar de school zelf. Jannet mag 
bovenschools een voorstel hiervoor doen en ook richting MR.  

 

Stand van zaken personeel 
We bespreken de langdurig zieke collega’s, nieuwe collega’s die zijn gestart of collega’s die een 
andere baan hebben gevonden.  

Kinderopvang gaat ook met taakuren werken, dat zijn mooie ontwikkelingen.  

 

MR  
Natalie blijft in de MR, zij zal Eline vervangen die een andere baan heeft.  

Kaja navragen of zij nog in de MR blijft. Anders daar iemand voor benaderen.  

Ook een vacature in de OC. Helder in kaart brengen wat er ook in de OC van je verwacht wordt. 
Evelien vragen, hoe dit te doen. 

 

Rondvraag 
- Verbouwing nieuws. We krijgen een unit (CKC gekocht). Op het kleine plein. Verder nog geen 

ontwikkelingen over de nieuwbouw. Wij gaan niet eerder uit het gebouw dan dat er 
daadwerkelijk ook gesloopt wordt.  

- Nieuw moment prikken om de stukken nog door te nemen. 28 september om 11.00 uur. 

 


