
Notulen MR vergadering 17 november 2022
Aanwezig: Bjorn (voorzitter), Kim, Annet, Roos (notulen)
Afwezig: Afke

● Opening
Bjorn opent de vergadering. Kim zal als directie alleen aansluiten bij de onderdelen die voor hem van
belang zijn, dat is vandaag de begroting.

● Mededeling
Boudewijn van Nooijen wil plaatsnemen in de GMR.
We besluiten om de GMR vast als agendapunt op de agenda van de MR te zetten en nodigen
Boudewijn dan ook uit aan te sluiten bij de (relevante onderdelen van de) vergaderingen.

● Begroting (informeren)
De MR geleding hoort de begroting door te nemen met de directie. Kim laat weten dat Afke heeft
aangegeven het zelf door te zullen nemen. Als ze specifieke vragen heeft mag ze die stellen, maar
dat is niet per sé noodzakelijk.
Bjorn vraagt waarom de posten bij personeel (onder inkomsten) dit jaar anders staan ingevuld dan
voorgaande jaren. Kim denkt dat dit door een nieuwe vorm van bekostiging komt, van schooljaar
naar kalenderjaar. Hij gaat dit navragen.
‘Lumpsum materieel’ als inkomst is weggevallen, Kim gaat navragen waar dit gebleven is.
Qua schoonmaakkosten en tuinonderhoud kunnen we ons nog afvragen of we hier meer aan uit
willen geven, waarmee het aangezicht van de school verbeterd zou kunnen worden.
Leermiddelen is ook een grote kostenpost. Voor de zomer van 2023 staat een nieuwe taalmethode
op de rol, maar die staat bij ‘investeringen’. Overige lasten is gedaald, dat komt doordat de post
‘bijdrage aan bestuur’ hier niet meer onder staat. Kim gaat na waar deze post gebleven is.
Studiedagen en nascholing zijn wat hoger dan voorgaande jaren. Enerzijds i.v.m. de nascholing met
Simone Mark, anderzijds anticiperend op de nieuwe taalmethode die geïmplementeerd zal worden.
Het resultaat is licht negatief, maar dat kan gedekt worden uit reserves van de stichting. De
begroting bevat geen vreemde onderdelen, past keurig in de lijn van voorgaande jaren, en zal
waarschijnlijk geaccordeerd worden. Dat gebeurt door de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad.

● Jaarverslag MR (goedkeuren)
Met een kleine opmerking over de deelname van de directie aan de vergadering (en niet aan de
samenstelling) wordt het verslag goedgekeurd.

● Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Volgende datum 26 januari 2023.


