
 

Verslag 158 vergadering dd 12-02-2013 

Aanwezig: Peter Schadae, Marjolein Veldhoven, Maud Winkens, Emma Hoogendoorn, Astrid 

Hoffscholte, 

Afwezig: Peter van Wijk (voorzitter), Esther Velleman en Doris Dieteren (notulist) 

 

In afwezigheid van de voorzitter en notulist is voor deze vergadering Maud de voorzitter en Peter S 

de notulist. 

 

1. Maud heet iedereen Welkom 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

� PS deelde mee dat hij een gesprek met Guus heeft gehad nav het niet beschikbaar 

zijn van RT voor zijn dochter in groep 2 (dit terwijl RT vorig jaar in groep 2 wel nog 

beschikbaar was). Gesprek met Guus was met 2 petten op, en als ouder, en als MR 

lid. Mededeling vanuit Guus: RT wordt in groep 1-2 veelal in de klas gegeven. 

Leerkrachten werken met 3 leerplannen: laag-gemiddeld, gemiddeld en hoog-

gemiddeld. RT in de klas is iets extra aandacht door de leerkracht in de klas voor de 

laag-gemiddeld groep. De RT tijd beschikbaar voor groep 1-2 wordt ingezet voor de 

NT2 leerlingen. De NT2 leerlingen vormen soms een relatieve grote belasting voor 

de leerkracht doordat er soms sprake is van basale achterstand. 

� Nav bovenstaande is er discussie in de groep, waar agenda punten uit voortvloeien 

voor de volgende vergadering waar de directie weer bij aanwezig is (zie agenda 

punten lijst). 

� Mededeling van Astrid: zij trakteert omdat ze sinds lange tijd weer aanwezig is bij de 

MR, dank je wel Astrid! 

3. Verslag van de 157
e
 vergadering = besproken en goedgekeurd. Is reeds gepubliceerd op de 

website. 

4. Statuten en Reglementen.  

Dit punt is door de afwezigheid van PvW en zijn gedane huiswerk doorgeschoven naar de 

volgende vergadering (zie actie punten lijst). 

5. MR cursus AOB.  

Marjolein heft uitgezocht dat er door de AOB een cursus kan worden georganiseerd voor 

bijscholing van MR leden op het gebied van schoolfinanciën. Kosten bedragen 695 euro 

voor een dagdeel voor de gehele MR. Dit past binnen het MR scholings/ functionerings 

budget van 1000 euro. Ivm afwezigheid van 2 leden wordt planning van de cursus 

doorgeschoven. Maud zal in aanvulling op de AOB offerte nog informeren naar 

mogelijkheden en kosten bij andere aanbieders (zie actiepuntenlijst). 

6. Concept jaarverslag 2011/2012.  

MR leden hadden reeds individueel commentaar geleverd en doorgestuurd aan de directie. 

De directie heeft al laten weten dat de definitieve versie nu klaar is. Deze wordt later deze 

maand door de directie aan alle ouders en leerkrachten verzonden. 

7. GMR 

Er wordt vanuit de GMR een werkgroep BSO & TSO geformeerd. De vraag vanuit de GMR 

is of individuele MR leden zich geroepen voelen om hierin plaats te nemen. Er zijn geen 

geroepenen. Emma gaat vragen of Gea hierin plaats wil nemen. 

8. Rondvraag 



 

Peter, nav een gesprek met Maarten Paling, vraag zich af hoe het zit met de financiële 

verantwoording van de TSO gelden. Hoe is dit geregeld qua, verslaglegging, 

verantwoording en controle? In overleg wordt besloten dit door te schuiven naar de 160
e
 

vergadering omdat de TSO gelden dan ook reeds geagendeerd staan. 

9. Volgende vergadering is op donderdag 7 maart 

 

Actiepunten lijst: 

Punt Relatie met door Deadline/ tijdspad 

Opvragen statuten en 

reglement bij GMR 

Punt 4 Peter vW Voor volgende vergadering. 

Bijvoorkeur voorafgaand aan 

volgend overleg ook naar alle MR 

leden gemaild 

Andere mogelijkheden en 

prijzen schoolfinanciën 

cursus voor GMR 

onderzoeken 

Punt 5 Maud Voor volgende vergadering.  

Verantwoording TSO 

gelden 

rondvraag MR In 160
e
 vergadering bespreken 

Agendapunten die ter 

vooropleiding wellicht 

voor Guus van belang zijn 

aan hem doorgeven 

Agendapunten 

159 

Peter vW Voor volgende vergadering. 

    

 

 

Agenda punten voor 159
e
 vergadering 

� Statuten en reglement MR, doorgeschoven van 158
e
 vergadering 

� Evaluatie RT; teruggang in aanbod RT? + algemene evaluatie RT 

� Beleid/ visie school tav NT2 leerlingen mbt ‘belasting’ voor leerkrachten en RT 

kosten 

� Schoolfinanciën cursus/ bijscholing voor MR: beslissen bij welke aanbieder en in 

gaan plannen. 

 

Agenda punten voor 160
e
 vergadering 

� Borging financiële verantwoording TSO gelden navragen/ bespreken 

 


