
 
 
 

Pagina 1 van 3 

MR NOTULEN 
8 november 2018 

 
Aanwezig:  
Mike Amber Elmar Judith ( or ) Katja ( or ) Ard Joeri  
Afwezig: Charles 
 
 

AGENDA 
 
 
MR + Elmar 
 

- OR 
Verhoudingen tussen OR/MR wordt besproken. 
Communicatie OR/MR hoe krijgt OR bepaalde punten besproken in MR. Alle 
punten kunnen terecht bij oudergeleding MR. Daarnaast hebben we 2 keer per 
jaar een moment waarbij OR half uurtje bij MR vergadering aanwezig is ivm 
begroting, vooruitkijken en terugkijkend. Mocht er behoefte zijn naar meer 
contact momenten en andere onderwerpen kan dit besproken worden. In ieder 
geval dit schooljaar nog één moment. Het is de bedoeling van de OR goed in 
kaart te brengen met welke punten je bij wie terecht kan ( Elmar of MR ). De 
bedoeling is ook jaarlijks etentje organiseren om de lijnen kort te houden. 
Begroting OR wordt besproken. Reservepot wordt hoogstwaarschijnlijk gebruikt 
voor het schooljaar 2018-2019 vanwege 100 jarig bestaan van de Mariaschool. 
Verhoging schoolgeld wordt besproken, moet het schoolgeld omhoog met 
bijvoorbeeld 5 euro? Ard stelt voor kritisch te gaan kijken naar de begroting en de 
in en uitgaven. Voorstel Ard: OR moet in gesprek met Elmar gaan hierover. Hoe 
gaan we dit aanpakken kijkend naar verhoging schoolgeld en de communicatie 
hierover naar ouders. Inkomsten zijn 4200 euro, als we meer dan 4200 euro 
willen gaan uitgeven moeten we hier creatief over na gaan denken. Hoe dit op te 
lossen. Jaarverslag van OR wordt verstuurd door Elmar, MR gaat hier naar kijken 
en op reageren. 

- Bespreken notulen vorige vergadering 
Mike verwerkt punten van Ard in notulen.  
Actielijst wordt besproken, punten die nog moeten worden uitgevoerd zijn: 

- Samenvatting online van actieplan Engels is Rik mee bezig, duurt langer i.v.m. 
Groove.me wat er aan toe is gevoegd. ( Elmar & Rik ) 

- Website bijwerken z.s.m. (M&A) 
- Regelement MR aanpassen op website (M&A) 
- Instroom analyse die Elmar maakt loopt nog steeds  ( Elmar ) 
- Virtual reality tour na complete verbouwing (M&A ) 
- Dubbele deur proces loopt nog ( Elmar ) 
- Meerjarenbeleidsplan aanpassen loopt nog ( Elmar ) 
- Brief Charles over huis van Eemnes naar bestuur aanpassen en opsturen ( Ard ) 
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- Datumprikker vaststellen ( M&A ) 
- Tevredenheid enquête kind schooljaar 2018-2019 ( Elmar komt hierop terug via 

mail ) 
- OR begroting toevoegen aan activiteitenplan ( M&A) 
- Begroting opsturen naar MR ( Elmar ) 
 
- Schooljaarplan/ Beleidsplannen 

Actie is besproken 
- Website actueel 

Actie is besproken 
- Update website MR (notulen, jaarverslag, reglement) 

Actie is besproken 
- Huis van Eemnes/gym 

Actie is besproken 
- Begroting 

Elmar heeft via de mail het document van de begroting gestuurd naar MR 
geleding. Ard geef aan dat er een negatief resultaat wordt begroot. Dit heeft te 
maken met aanvulling schoolbudget, wat wij krijgen vanuit de kleine school, is 
nog niet ingevuld. Rekening van kosten die er zijn gemaakt van verbouwing 
wordt ingeleverd bij gemeente en krijgen wij nog geld van terug. Mariaschool 
heeft het voorgeschoten. Praatdocument geeft een onderbouwing voor de 
begroting. Ard vraagt of er genoeg budget voor de marketing is en dit ook wordt 
gebruikt. Begroting wordt nog niet vastgesteld. Elmar stuurt definitieve versie op 
via de mail na 19 november. Indien er eerder grote aanpassingen zijn, mailt 
Elmar deze door. 

- GMR 
MR/GMR cursus wordt aangeboden. Ard is afwezig. Mike & Amber twijfelen nog. 
Cursus vindt plaats op 26 november. 
De GMR geeft aan dat de MR binnen zijn team het IWR instrument moet 
bespreken en terug koppelt bij de GMR. 

- Rondvraag 
Vacature aanvangstgroep staat open. Tot nu toe hebben wij 2 reacties binnen. 
Waarvan één reactie alweer is ingetrokken i.v.m. nieuwe baan. Elmar heeft de 
enige kandidaat uitgenodigd en zij komt woensdag 14 november solliciteren. 
Sollicitatiecommissie bestaat uit: Rik, Elmar, Mike. Oudergeleding MR hoeft 
hierin niets te betekenen. Procedure ziet er als volgt uit: 
Eerst een gesprek, indien positief wordt er een gastles gegeven bij de 
Kameleons. 

 
MR 
 

- Activiteitenplanning MR 2018-2019 
Mike en Amber vullen activiteitenplanning aan. 

- Vacature oudergeleding 
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Het proces tot 16 november hebben we met elkaar gecommuniceerd. We hebben 
tot nu toe nog geen andere aanmeldingen binnen. Mochten er meer 
aanmeldingen zijn, gaan we stemmen.  

- Actiepunten  
Zie punt: notulen vorige vergadering. 

- Rondvraag  
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