
MR vergadering 26-10-2020 

 
Afwezig: Leonie (zwangerschapsverlof) 

Aanwezig: Daniël, Peter, Merith, Patrick, Berrie 

Aanwezig op uitnodiging: Freek 

 

Vooraf: De agenda punten staan schuingedrukt; hierachter staat wat besproken is tijdens de 

vergadering. 

 
Ad 4: Mededelingen vanuit bevoegd gezag  
Freek gaat onderzoeken hoe het zit met de vrijwilligersvergoeding van de ouder MR-leden.  
 
Ad 5: Behandelen punten actielijst  
Merith heeft tijdens de vergadering Mariëlle van de OR gevraagd de definitieve begroting op te 
sturen naar de MR,. Zodat de MR hierop kan reageren.  
Volgend jaar wordt de OR in de gelegenheid gesteld, om de begroting tijdens het openbare deel van 
de MR vergadering toe te lichten.  
 
Wijzigingen jaarverslag bladzijde 20: 
 
Bij beginsituatie en activiteiten:  
…’We gaan onderzoeken hoe we de organisatie van de ouderraad zo snel mogelijk kunnen 

professionaliseren. De MR adviseert hierbij’ De ouderraad regelt de zaken die bij de 

professionalisering horen: offerte notaris, zakelijke rekening openen, inschrijving KVK etc. De MR 

adviseert hierbij‘.                                                                                                                                                   

Laatste stukje (De MR adviseert hierbij) moet weg.   

Bij gewenste situatie:                                                                                                                                             

‘een begroting ter instemming en een jaarverslag ter informatie’ 

moet veranderd worden in ter instemming.   

Ad 6: Ingekomen stukken 

N.a.v. “Jaarplan '20-21 Jaarverslag 19-20 versie 22-10-2020” is uitgebreid gesproken over de 

recentste CITO-opbrengsten. Door het later afnemen van deze CITO’s is een correctie op de weging 

door CITO toegepast en zijn de opbrengsten naar beneden aangepast. Uit navraag is gebleken dat dit 

ook bij andere scholen het geval is. De verwachting is dat – mits de scholen weer moeten gaan 

sluiten t.g.v. een lockdown – de CITO-opbrengsten van januari weer in lijn zullen zijn met eerdere 

metingen. 

Rondvraag: 

Freek (n.a.v. vraag): ontruimingsoefening was succesvol, 1 kleine bevinding m.b.t. het moment van 

uitschakelen van het alarm 

Merith (n.a.v. vraag): het leesplezier zal weer eens onder de aandacht gebracht worden. 

Patrick: Relatie jaarplan en schoolplan zou wat concreter kunnen. Als er in het schoolplan gesproken 

wordt over een burn-out (zijnde als risico factor) ontbreekt in het jaarplan hoe dit risico wordt 



ondervangen. In dit geval kan een verwijzing naar het werkverdelingsplan dit duidelijk maken. Nu 

ontbreekt de verwijzing hiernaar in de tekst van het schoolplan.  

Daniël: In de huidige schoolgids moet de ouderbijdrage aangepast worden alsmede de fruitdagen. 

Openbare vergadering gesloten om 22.00 uur.                                                                                                         

MR stemt in met het werkverdelingsplan alsmede het jaarplan. 

 

 

 

 
 
 

 


