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MR VERGADERING 
NOTULEN 

Datum: 13 januari 2020 
Tijd: 19.00-21.00 uur 

Aanwezig 
Personeelsgeleding: Corine van der Ven (voorzitter), Sylvia Smit, Janna Spek (GMR) en 
Liane Prins 

Oudergeleding: Marloes de Vries(mailbox),  Stefan Both, Robin Kuipers(GMR) en Roos 
van Duijvenbooden (secretaris), vacature 

Genodigde: Betty van Dam, Jordy Majoor (toehoorder, oriënterend op vacature 
oudergeleding)   

Ouderraad tot 20.00 uur: Marion, Mariska (MT school), Sandra, Diane, Justin (voorzitter) 

Afwezig: Miranda van Oers  

Opening 
Justin opent de bijeenkomst met een kennismakingsspel 

Mededelingen Directie aan OR en MR 

 

Schoolplein; de ontwikkelaar is gesproken en de aanpassingen zijn voorgesteld. Er is een 
projectmanager aangesteld. Op 1 maart gaan de subsidie aanvragen de deur uit 
(aanvraag wordt voor €300000 dit is incl. onderhoud). De wens is om voor de vakantie 
(juli) te starten met de voorbereidingen en te streven naar oplevering november 2020. 
Aandachtspunten zullen zijn de veiligheid, het kunnen behouden van overzicht en indien 
gewenst het schoolplein kunnen afsluiten in kleinere delen en het lichtplan. 

De verwachting is dat de subsidies zullen worden toegekend. 

 

De decembermaand is achter de rug.  Tijdens het kerstdiner voor de kinderen was het 
kidsrestaurant geopend voor ouders. Er was glühwein en een oliebol. De opkomst was 
nog niet groot, maar de reacties waren positief. De verwachting is dat het aantal 
aanwezige ouders mettertijd zal toenemen 
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Afgelopen vrijdag zijn de jubilarissen in het zonnetje gezet 

 

Christelijke Basisschool Kethel (CBK)  heeft de schoolwoningen betrokken. Er zullen 3 
groepen zitten voor 3 jaar, De afstemming met betrekking tot het gebruik van het 
schoolplein verloopt nu goed. De verkeersdrukte is groot, maar het lijkt niet meer 
overlast te geven dan voorheen. De eerste periode zijn er klaar-overs ingezet vanuit het 
CBK om het oversteken van de Slimme Watering te begeleiden. Vanuit de OR komt het 
voorstel om de kinderen, gezamenlijk met de Vlinder, welkom te heten. 

 

Verhoging van de ouderbijdrage; in het jaarverslag 2014-2015 was er  €15000 in kas. In 
2018-2019 kwam er  €12000 in kas. De vermindering van budget is deels te verklaren 
vanuit de daling van het aantal leerlingen. Maar alle activiteiten zijn ook steeds duurder 
om te organiseren (oa hogere huur gymzaal, verhuur bussen)  . Dat maakt dat de 
ouderraad twee opties heeft. 

 1. Activiteiten schrappen of versoberen . 

 2. Het verhogen van de ouderbijdrage waardoor de kosten weer gedekt zijn.  

Het voorstel is om de ouderbijdrage voor 2019-2020 vast te stellen op €49 per kind (dit 
valt binnen de subsidie die ouders kunnen aanvragen voor hun kind . 
https://www.nibud.nl/consumenten/tegemoetkomingen-in-schoolkosten/  

 

Dit levert de ouderraad geen spaarpot op, maar wel reserves zodat er een jaar vooruit 
bekostigd kan worden (veel kosten worden al eerder gemaakt) 

De MR stemt in met deze verhoging. 

 

De Ouderraad en Medezeggenschapsraad ronden het gezamenlijk overleg af. 
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Opening MR overleg 
Corine opent het MR overleg en heet Jordy Majoor welkom. Hij zal als gast deze 
vergadering bijwonen en naderhand laten weten of hij toe zal treden in de oudergeleding 
van de MR. 

Goedkeuring notulen 
De notulen van 18 november worden na wat kleine aanpassingen vastgesteld. 

Naar aanleiding van de notulen: 

Parro gebruik; Er is een eenduidige afspraak wat betreft de mogelijkheid om een 
leerkracht middels Parro te benaderen. De keuze hierin wordt aan de leerkracht 
overgelaten. Ziekmeldingen dienen ten alle tijden doorgebeld te worden. Als ouders 
overleg willen of een vraag hebben, dan kunnen ze deze telefonisch stellen of een briefje 
meegeven aan het kind. 

 

Audit verslag is nog niet bekend; Betty zal dit navragen bij Peter Jonkers 

Mededelingen Directie 

Betty vraagt om het volgende overleg het jaarplan 2020-2021 te agenderen. Dit moet ter 
instemming voorgelegd worden aan de MR. 

 

Staking 30 en 31 januari; de leerkrachten zullen middels Parro aan ouders laten weten 
of zij wel of niet zullen staken. 

 

Mededelingen MR 
• Geen mededelingen vanuit de MR 
• Geen ingezonden stukken in de mailbox 

Mededelingen GMR 
Er is een extra bijeenkomst geweest van de personeel-werkgroep van de GMR met 
betrekking tot de staking. Staken is een individueel recht, maar het bestuur van Primo 
zal geen salaris uitbetalen. Als een leerkracht besluit te staken, dan gaan de kinderen 
naar huis. Als de leerkracht niet gaat staken zal er gewoon les gegeven worden. Betty zal 
nagaan of Komkids opvang biedt gedurende die dagen.  
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Terugblik decembermaand 
Hier is bij het gezamenlijk overleg met de OR al ter sprake gekomen. Betty vult aan dat 
volgend jaar er enkel roetveegpieten zullen zijn, in navolging van het NPO 
sinterklaasjournaal. 

Afstemming met de Vlinder (en CBK) is volgend jaar gewenst. 

 

Begroting 2020-2021/Meerjaren Onderhoudsplan 
De begroting van vorig en dit jaar zijn verzonden. Er is geld, maar geen personeel te 
krijgen. Hier wordt op ingespeeld door : 

- BOS school te zijn 

- zij-instromers aantrekken 

- werven op de PABO 

Primo geeft de scholen de vrijheid om de financien naar eigen inzicht te besteden, met 
als richting om goed te bedenken waaraan geld besteed gaat worden. Hoe werf je en hoe 
behoudt je personeel.  

 

Onderhoud: 

• Alle digiborden zijn vervangen, er is een ander bedrijf hierin betrokken en deze 
service is goed. 

• Een extra Wifi punt is gewenst voor de chromebooks (snapped). Twee stagiairs 
van de opleiding ICT van het Albeda worden betrokken. 

• Wens is om led licht in plaats van de huidige verlichting aan te leggen. De huidige 
TL armaturen zijn aan vervanging toe. 

• Schilderen van de lokalen 

 

Afsluiting 2019 moet nog volgen. 

Stand van zaken schoolplein  
Reeds besproken in het gezamenlijke OR/MR overleg 
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Instemming MR op vensters.nl / scholenopdekaart.nl 
Schoolgids wordt doorlopen. Betty noteert alle aandachtspunten en wijzigingen (deels 
zijn helaas inherent aan het vaste format en kunnen niet aangepast). Zij zal de 
aanpassingen doorvoeren en de gids nogmaals toezenden voor een laatste check 
waarna hij naar het MT kan en op de site kan worden geplaatst. 

Rondvraag 
Adressen van de MR leden zijn nog niet doorgegeven aan de GMR. Het voorstel wordt 
gedaan om toegang te geven tot  een dropbox . Iedereen is akkoord. 

Volgende vergadering 
9 maart | 19.00 uur  De voorzitter sluit de vergadering om 21.04 uur.  

 


