
 
 

Notulen  MR-vergadering dinsdag 01-11-22  
Voorzitter: Remco 
Notulist: Sandra 
Aanwezig: Bas, Remco, Jorike, Maaike, Sandra 
Afwezig: Willeke 
Directie: Jan 
Penningmeester: Tineke 
Aanvang: 19.30 uur  
Sluiting: 22.00 uur  
 
Agendapunt Bespreking en eventuele actie/besluiten 

1. Opening  We starten deze vergadering met de penningmeester 
2. Overleg met 

OR/penningmeester 
De begroting van OR is kritisch bekeken. We willen graag transparantie. 
Waar gaat het geld van de ouders naar toe?  
 
Excursiebegroting besproken. We begroten dit jaar op E270,- per klas. 
Tineke heeft er E3000,- voor opzij gezet. 
Afstand afleggen nu volgens schoolafspraak tot een bepaald aantal 
kilometers. Daarna met de bus. Mits veilig en goed geregeld denken  we, 
volgens wettelijke afspraken, van deze regel af te kunnen zien. 
 
Schoolkassa blijft een dure keuze maar werkt erg goed. 
 
Maaike gaat in het team navragen wie vorige ronde de shirts heeft 
besteld. Hebben we deze reeds voldoende begroot? 
 
De capes geven een net aanzicht. Maar helpt het? Kunnen we de capes 
hergebruiken en de kosten begroten op de rozetten? 
 
Voor kamp groep 8 wordt door de kinderen geld ingezameld middels 
ludieke acties. We wachten de actie dit jaar af voor we verder bekijken 
of dit nog wenselijk is. 
 
Tineke stuurt de begroting naar Jan. De begroting komt ook op de app. 

3. Mededelingen directie In 2023 gaan we financieel inleveren. We hebben veel oudere 
leerkrachten, deze hoge gemiddelde leeftijd kost ons geld. 
 
De gasrekening gaat erg omhoog. We verbruiken niet veel gas, ondanks 
enkel glas. Veel lager kan de verwarming echter niet, het is al erg koud 
binnen school. 
We zijn bezig met verduurzaming (dubbel glas, nieuwe kozijnen).  
De verwarming wordt bekeken, kan het met airco’s: koelen en 
verwarmen? 
We hebben bureauverwarmers aangeschaft (onder het bureau) voor de 
individuele leerkracht. 
 
Masterplan basisvaardigheden: niet ingeloot. 
 



De informatieavond van de groepen 1 was een succes. 
 
Het Coronaplan is klaar. 
 
Het bestuur wil dat alle scholen in januari de RIE opnieuw invullen. 
Renée is het daar als preventiemedewerker (ARBO) niet mee eens. Ze 
gaat daar met Jan over in gesprek. 
 
De ouderenquête is binnen. We zijn tevreden.  
 
AVG. Jan polst binnenkort bij de ouders hoe ze er inmiddels instaan. Het 
verschilt nogal tussen groep 1 en later in groep 8. Wellicht jaarlijks 
navraag doen wie er wel of niet op sociale media mag. 

4. Vaststellen notulen 
vorige vergadering 

Goedgekeurd 

5. Terugkoppeling 
GMR/OR/Klankbordgr
oep 
 

Nieuwe bestuurder ontmoet.  
 
Het Anker heeft een nieuwe directie. Goed ontvangen door ouders en 
leerkrachten. 
 
Bas stopt met de MR (uiterlijk per januari)/GMR. Jorike blijft nog even 
aan, wil bij voorkeur stoppen. We vragen bij de verkiezingen na of het 
nieuwe lid in de GMR wil. Of een apart GMR-lid aanstellen. Willeke 
bezoekt de bijeenkomsten sowieso. Komende bijeenkomsten 
9 november? 
december? 
maart? 

6. Vertrek MR lid -Ivm het vertrek van Bas gaan we verkiezingen houden. 
-We trekken hiervoor ca 10 weken uit, inclusief aanmeldtermijn en de 
voorgeschreven 6 weken.  
-Jorike checkt of er een programma/draaiboek ligt en een tekst voor een 
bericht aan de ouders.  
-Mocht dit bericht er niet zijn, dan schrijven we een nieuwe, uiterlijk 7 
november.  
-Kandidaten kunnen zich melden t/m maandag 21/11.  
-Daarna gaan de zes weken lopen.  
-Vrijdag de 13e is dan de stemdag/verkiezingsdag en bekendmaking van 
het resultaat op 17 januari.  
-We maken gebruik een verkiezingencommissie. Daaraan nemen deel: 1 
pmr, 1 omr (jorike) en 1 or-lid.  
-Voor de verkiezingen zelf maken we gebruik van een tool (inkesta). De 
kosten daarvoor (ca €200,- leggen we voor aan Jan).  

7. Overig Vraag ouders omtrent de aanstellingseisen van de interne 
vertrouwenspersoon besproken. Ouders gemaild, we komen binnen 
twee weken met respons. 
Vraag MR: is er een externe vertrouwenspersoon? Sandra vraagt bij Jan 
na of hij dit weet (Giti Ban, Frank Brouwer? Klopt dit nog?). Wie vraagt 
dit anders na bij het bestuur: Jan/Sandra? Navragen bij de MR-
academie? 

8. MR-jaarplan MR-jaarplan/jaarverslag op gaan stellen. Remco vraagt na bij Mike voor 
eerdere verslagen. Wanneer er een format is stuurt Remco dit door. 
Verder buigen we ons over de eerdere notulen. Volgende vergadering 
bespreken en accorderen. 

9. Komende 
vergaderdata 

Donderdag 15 december (optioneel) 
Woensdag 11 januari; OR/MR vergadering 
Woensdag 15 maart 



Dinsdag 9 mei; OR/MR vergadering 
Donderdag 29 juni 

10. Rondvraag en sluiting Geen verdere bespreekpunten 
        

 
 
Actiepunten Wie? 

MR-jaarplan/jaarverslag op gaan stellen/goedkeuren Allen 

 Over een jaar officieel verkiezingen voor Jorike en Remco  

In het team navragen wie vorige ronde de shirts heeft 
besteld. Hebben we deze reeds voldoende begroot? 
 

Maaike 

Tineke stuurt de begroting naar Jan. De begroting komt ook 
op de app. 

Jan 

Verkiezingen nieuwe leden Allen, zie boven 
Is er een externe vertrouwenspersoon? Navragen bij Jan of 
hij dit weet (Giti Ban, Frank Brouwer? Klopt dit nog?). Wie 
vraagt dit anders na bij het bestuur: Jan/Sandra? Navragen 
bij de MR-academie? 

Sandra 
Update: er zijn nieuwe externe 
vertrouwenspersonen. Jan komt er op 
terug. 

 

Extra bijeenkomst: 11 november bij DAVINI 19.30 uur 


