
 

 
 

MR-vergadering 
28 - 01 - 2020 

 

1. Opening & welkom 
Notulist: Mariette 
Aanwezig: Bas, Frank, Patricia, Susan, Carolien, Mariette 

Bas 
 

   

2. Notulen:  

 De notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld en gepubliceerd.  

3.  Werken in de drive  

 Het werkt goed, alleen Carolien kan er nog niet in. Leen is hierover 
gemaild. 
Er komt geen melding als er nieuwe stukken ingezet zijn. We spreken af: 
de agenda wordt doorgemaild. De stukken kunnen in de drive gezet 
worden. 

 

4. Ingekomen post  

 4 tijdschriften MR info/magazine.  

5. openstaande/ingebrachte punten  

 - Bas is bij de jaarvergadering van de OV geweest.  
 

- Begroting 2020 
Carolien licht de begroting toe. De ervaring leert dat er meestal 
nog wat overblijft, maar dat weten we nooit zeker omdat het 
ministerie pas in het laatste kwartaal de budgetten definitief 
toekent. 

- Bas vraagt zich af wat de post bovenschools is. Dat is de kosten 
die elke school ‘maakt’ om het bestuurskantoor en het 
stichtingsbestuur van te financieren. Dit heeft elke school op zijn 
begroting staan naar rato van het aantal leerlingen. 

- Bas: Op welke posten heb je als school zelf invloed? Weinig. 
Leermiddelen, reproductie, maar het merendeel staat behoorlijk 
vast.  

- Als de afschrijvingstermijn van iets verlopen is, wordt het niet 
zomaar weer aangeschaft, er wordt gekeken of dit nodig is. Zo 
niet, dan wordt de investering doorgeschoven. 

- Investeringsbegroting 2020 
Het deel van de Hieronymus is ingevuld, maar klopt nog niet 
helemaal. Sommige posten staan totaal op 0,- ipv de bedragen 
die er bovengenoemd worden. 

 



 

-  Herinrichting middenruimte 
30.000 door school, 30.000 door SKOWF. Maar nog geen 
definitieve ja gehoord van bestuur.  
Rinske Bakels heeft tekeningen gemaakt en de ruimte kan door 
deze aanpassingen veel flexibeler gebruikt worden. Volgende 
vergadering neemt Carolien de tekeningen mee. 

- Lerarentekort 
- via de mail zijn er 3 reacties gekomen dat ouders het lastig 
vinden. Ze snappen de noodzaak, maar vinden het lastig dat het 
op ouders wordt afgeschoven.  
In de wandelgangen krijgen leerkrachten ook positieve reacties. 
- We merken ook bij ons dat het steeds moeilijker wordt om 
mensen te vinden. 
- Hoe is de ondersteuning vanuit de stichting? 
We zijn aangesloten bij een invalpool. Maar de invalpool is ‘leeg’ 
alle mensen die in de invalpool zitten, zijn al aan het werk. 
LIO stagiaires probeert het bestuur binnen te houden bij de 
stichting.  

6. Mededelingen vanuit de directie Carolien 

 - leerkracht groep 3 is na de voorjaarsvakantie weer hersteld. Dat 
is fijn. 

- leerkracht groep 7 is langer uit de roulatie dan we gehoopt 
hadden. Gelukkig wordt ze structureel vervangen door 1 
leerkracht. 

- leerkracht groep 5 is ook uitgevallen. Nog niet duidelijk hoe lang 
dit gaat duren. Dit is met wat knip en plakwerk opgelost doordat 
leerkracht uit groep 6 schuift naar 5, samen met de net 
afgestudeerde LIO stagiaire. 

- Margareth Claessen is met pensioen gegaan. Afgelopen week is 
er een etentje geweest met het team, meer wilde ze zelf echt 
niet. Ze blijft nog wel een aantal uren in de week komen om 
ondersteuning te geven. 

- Instroom kleutergroep is gestart na de kerstvakantie. 
- Gemeente Medemblik is weer begonnen met versturen van 

brieven naar ouders van kinderen van wie het kind volgend 
schooljaar 4 worden. Daardoor kunnen we beter bekijken wat 
we voor de organisatie van het schooljaar nodig hebben. 

 

6. Mededelingen vanuit de GMR  

 via de mail de volgende stukken ontvangen: 
Mirjam wordt gevraagd welke stukken voor ons relevant zijn. Alleen deze 
worden doorgestuurd.  
 
 
● notulen GMR 1 oktober 
● analyse tussenopbrengsten september 2019 
● resultaten van het onderwijs E-toetsen CITO LOVS 

- Begroting is goedgekeurd. 

 



 

- Er is gesproken over het koersplan. Dat is de vervanger van het 
strategisch beleidsplan. Het koersplan is iets minder vast omlijnd 
als het strategisch beleidsplan. Daardoor ben je als school iets 
flexibeler met het bepalen van je doelen als school. 

7. Mededelingen vanuit het team en OV 
via de mail de volgende stukken ontvangen: 
● notulen vergadering 2 sept 
- n.a.v. het puntje afscheidsavond groep 8. Moet de oudervereniging 
winst maken? Of wordt hier opbrengst bedoeld? Hier wordt opbrengst 
bedoeld inderdaad. 
● agenda OV vergadering 18 nov 
 

 

8. Rondvraag 
- 10 minuten gesprekken met de leerlingen erbij. 

Er is besproken dat dit via de bouwvergadering is geëvalueerd. 
Er komt een vervolg. Dit wordt aan de ouders medegedeeld. 
Daarna wordt nogmaals met leerkrachten, kinderen en ouders 
geëvalueerd. 

- Volgende vergadering staat nu op 25 februari. Is dit niet wat 
vroeg? 
We plannen via de app een nieuwe datum.  

 

 

 


