
 
Notulen MR, vergadering 196 

25 september 2018. 

 

Aanwezig: Anneke, Marjolein, Peter, Mariëtte, Theo, Guus, Lia, Koen (later),  OC leden Martijn Jansen  
en Carolien Vegting (later). 

Afwezig: Odiel 

 

1)Opening 

Welkom aan Mariëtte als nieuw lid. 

 

2)Begroting OC 

Stukken zijn toegestuurd aan MR. Begroting moet nog naar de kascontrole. Er is een tekort van 800 
euro qua budget. Uitgaven zijn gedaan waardoor eigen vermogen geslonken is. Dit was de bedoeling. 
Met name Lustrum heeft veel kosten opgeleverd.  

Sportdag was een meevaller. 

Nieuwe overzicht is alweer bijgewerkt i.v.m. aanwas nieuwe leerlingen.  

Budget culturele vorming is aangepast (gehalveerd per klas). Er wordt bekeken wat OC betaalt en 
wat school betaalt. 

Lustrum wordt een vaste post om elk jaar 2500 euro voor te reserveren om op te bouwen. 

Huidig tekort is 270 euro door alle aanpassingen. Dit wijzigt nog in de loop van het jaar. Eindigt 
waarschijnlijk rond de 0. 

Podium blijft een discussiepunt, voor nu Nee. Vanwege investering. Huur podium is relatief goed te 
doen, als je een podium koopt duurt het heel lang om uit de kosten te komen. 

Krimp eigen vermogen: er is nu 13.000/14.000 en daarmee kun je een heel schooljaar doen dus dat is 
goed. 

Ouderbijdrage blijft gelijk, 50 euro per kind. Er zijn consequenties voor mensen die principieel 
weigeren de bijdrage te betalen. Staat nu zwart op wit. Heeft effect voor schoolreis en evt. sportdag. 
Over het reserveren van geld voor de schoolreis kan nog een punt worden opgenomen aangezien dit 
eens in de twee jaar is. 



 
Het beleid over het innen van de ouderbijdrage wordt nog aangepast (twee jaar betalen/laten horen 
als je niet gaat betalen). Uitvoering niet-betalers in samenwerking met de directie. OC hoeft de 
mensen niet na te bellen.  

Na besproken aanpassingen is de MR akkoord met dit beleid. 

Carolien gaat na dit jaar stoppen als penningmeester evenals de voorzitter. Er is al vervanging 
gevonden. 

 

 

3)Verslag 195ste bijeenkomst. 

Formatie 18/19 was ten tijde van de vergadering nog niet compleet, kort daarna wel. Op dit moment 
wordt er nog gezocht naar een onderwijsassistent voor leerteam 2. Met het oog op de toekomst zal 
er wellicht tijdens het huidige jaar alvast iemand aangenomen worden als de gelegenheid zich 
voordoet. 

Dit heeft invloed op de financiële berekeningen/begroting. Van belang dat er dan duidelijk is wat wat 
is (factsheet). 

4)Mededelingen 

Anneke heeft vandaag diverse bijlagen gestuurd. O.a. van Jolanda van Rooij. Deze wordt door Guus 
behandeld en het is een beetje vreemd dat deze bij de MR is gekomen. Guus volgt dit op. 

Mondelinge toelichting Guus. Pot 1: Bedragen vanuit Samenwerkingsverband 30 euro per leerling 
i.v.m. kinderen die evt. naar SBO gaan. 

80 euro per lln. formatie 

Afdracht bovenschools i.v.m. scholing. 

Andere pot: bedrag per lln., voormalige rugzaklln. 5000 per lln. Daaruit wordt bekostigd de 
begeleiding en daaruit voortvloeiende kosten (specialisten enz.) voor die lln. Kan als school in overleg 
met ouders ingezet worden. 

De middelen die er nu zijn hiervoor, is krap bemeten. Soms nodig om een extra aanvraag te doen bij 
Samenwerkingsverband.  

Er blijft geen geld over, er wordt vanuit school nog geld bij gedaan. 

 

5)Directie 



 
Schooljaar goed gestart met een aantal goede nieuwe collega’s. Sommige van hen brengen kennis 
mee waar wij iets van kunnen leren. 

Vervangers i.v.m. zwangerschapsverlof proberen wij voor daarna in school te houden. 

Tot nu toe gaat het in Amstelveen goed met de bezetting van vacatures. Er wordt ook gesproken met 
zij-instromers.  

 

OMR krijgen de placemat van Guus. Kan evt. in de volgende vergadering besproken worden. 

Bestuurs-studiedag: er wordt weer gekeken naar de strategische koers. 

 

Nieuwe schoolplan komt in delen bij de MR ter bespreking. 

 

 

6)Jaarverslag Triangel 

 

7)Jaarplan MR 

Mail oud plan ter plekke gestuurd naar MR leden. Voor de update kan het punt van de cao daaruit 
gehaald worden.  

Punt overblijf: bezetting TSO is/wordt een probleem. Er wordt gedacht over het inzetten van 
onderwijsassistenten en/of medewerkers van Kinderrijk. Eerste onderzoek levert geen positief 
resultaat op. Ook zijn er TSO-organisaties, maar dan moet je nog wel zelf de mensen aanleveren. Op 
4 okt. is er een bijeenkomst van medewerkers. Theo en Nancy gaan naar Westend om te informeren. 
Er worden dus verschillende mogelijkheden onderzocht. 

Voordeel van het inschakelen van een professionele organisatie: het verloopt beter, vooral als de 
kinderen binnen blijven. Heeft invloed op de lestijd daarna. 

Je kunt ook kijken naar een continurooster of aanpassing van pauzetijden. Dit heeft dan gevolgen 
voor de eindtijd van school. Financiële consequenties voor de school (personele bezetting). 

TSO blijft op het jaarplan. Idem protocollen. Idem Reglement MR. Schoolgids. Nieuwe 
schoolplanperiode. Data GMR (Mariette zit er namens PMR in). 

 

8)Taakverdeling MR 



 
Voorzitter: Anneke heeft een veeleisende baan, een hulp bij de voorbereiding helpt al. 

Plan Koen: in de agenda de notulen, daarna de actiepunten inplakken voor de agenda van de 
volgende keer, i.c.m. het jaarplan MR. 

Het jaarverslag van de MR zou in samenwerking met Els Witte ( info@elsschrijft.nl ) gemaakt kunnen 
worden. Zij heeft input nodig. Kan dit op basis van de notulen? Peter kan daarbij inhoudelijk helpen. 
Koen neemt contact op met Els. 

GMR: Marjolein en Mariette 

Protocollen toesturen naar de MR om te bespreken: Theo. 

Notulist: bij toerbeurt. 

 

9)Vergaderrooster MR 

Volgende vergadering: 13 november 

 

10)Communicatie MR 

Verzoek om de jaaragenda van school eerder in de digiduif te zetten. Is onmogelijk, kan pas in de 
derde schoolweek, er zijn nog veel aanpassingen. Streven is dat in ieder geval de informatieavonden 
er voor de zomervakantie op staan. Actiepunt Theo. 

 

MR in de nieuwsbrief: is een streven, dat gaat tot nu toe nog wat lastig. Kan een punt zijn in de 
vergadering. We maken daar een vast agendapunt van. We kiezen dan wat onderdelen die 
interessant voor de ouders. 

 

11)GMR 

De eerste vergadering is 16 oktober. 

 

12)Rondvraag 

Realiseren ouders zich dat hun kind niet op de klassenfoto komt als ouders geen toestemming 
hebben gegeven. Als ouder helemaal niet reageren, gaan die kinderen niet op de foto (ouders 
moeten actief toestemming geven!). Als service voor de eerste keer kunnen we hierover nog een 
reminder sturen. Guus vraagt dit aan Belinda. 



 
 

Einde vergadering. 

 

Volgende vergadering op de agenda:  

Placemat en de uitwerking daarvan. Bijv. dyslexie-protocol. 

TSO 

Vergaderdata rest van het jaar 

 

 

 


