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MR NOTULEN 
11 juli 2017 

 
Aanwezig: Jurgen Jongbloed, Ard Verweij, Elmar Zwart, Mike Bunschoten, Amber 
Bouwmeester 
 
Afwezig:  
 
 

AGENDA 
MR + OR 
 
De MR en OR zitten deze vergadering deels bij elkaar om de begroting door te nemen.  
Judith noemt de volgende punten: 

- Sinterklaas budget is verhoogd. Er was gevraagd iets meer geld te besteden aan 
kado’s. 

- Kerst budget iets naar beneden bijgesteld. 
- Carnaval budget verhoogd vanwege een vernieuwend concept. 
- Projectweek budget naar beneden, er was dit jaar niks aan uitgegeven. 
- Versierspullen budget naar beneden. 
- Kunst en Cultuur is dit jaar niks aan uitgegeven, bedrag blijft hetzelfde. 

 
Er is voor aankomend schooljaar 6000 euro gebudgetteerd. Dit is gedaan om de 
spaarrekening naar de beneden te halen, er staat te veel op. Op de rekening moet na 
schooljaar 2017-2018 een reserve staat van om en nabij 2500 euro. We moeten ons 
daarom afvragen om de ouderbijdrage te verhogen, eventueel in twee stappen.  
 
Elmar geeft aan dat er gekeken moet worden naar het innen van het geld voor het 
schoolreisje. Hiermee zal het schoolreisje onderdeel worden van de begroting van de 
OR. Deze moet ter goedkeuring worden ingediend bij de MR. Het innen van het geld 
voor het schoolreisje gebeurde dit schooljaar via de stichting, wat zijn voor- en nadelen 
heeft. Elmar vraagt of dit ook via de OR kan? De administratie en betalingen lopen dan 
via de OR, we houden dan alles in eigen hand.  
Tevens geeft Elmar aan, of we de ouderbijdrage inclusief het geld voor het schoolreisje 
in één betaling kunnen afhandelen. Je kunt dan eventueel verschil maken in kosten voor 
de onder- en bovenbouw. Er kan dan een uitje gezocht worden bij het budget, in plaats 
van eerst naar een uitje te kijken en dan het financiële plaatje te maken. 
 
De OR en MR zijn tot het volgende besluit gekomen: Volgend jaar komen er nog twee 
betalingen (schoolreisje en ouderbijdrage), die gaan beide naar de rekening van de OR. 
Het volgende schooljaar (2018-2019), wordt de ouderbijdrage verhoogd en is het 
inclusief schoolreisje. 
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De OR moet ouders informeren over de veranderingen omtrent de ouderbijdrage. Dit 
kan bij de volgende brief over de ouderbijdrage mee. Zij kunnen dan aangeven dat er 
veranderingen ingevoerd gaan worden. 
 
MR - 19:30 uur 
 
Oudergeleding OR geeft aan zich zorgen te maken over het eventuele ‘weglopen’ van 
jongere leerkrachten. Hoe kan je de jongere generatie langer aan de school binden?  
Ard geeft aan dat er formeel beleid moeten zijn voor duurzaam personeelsbeleid. Daarin 
dient onder meer aandacht te worden besteed aan psychosociale arbeidsbelasting 
(PSA), werken tot je 67ste hoe houden we dat leuk en meerjarenbeleid. Zij vragen zich 
af, of wij het zien zitten, om het hier over te hebben met het team en bestuur. 
 
Tevens geeft Ard aan, dat er budget en uren beschikbaar zijn, om het werkplezier te 
vergroten. Oudergeleding vraagt zich af wat je hier precies mee kunt doen? 
 
MR + Elmar 20:00 uur 
 
-Bespreken notulen juni 2017 
De notulen zijn goedgekeurd. De beleidsplannen zijn in ontwikkeling door Elmar, deze 
worden volgend schooljaar behandeld.  
Het jaarplan (vb: Hummelingschool) volgende keer agenderen.   
 
 
-Ouder enquête 
In voorgaande vergadering gaf Elmar aan dat de enquête moest worden aangepast en 
dat deze waarschijnlijk dit schooljaar nog niet zou worden afgenomen. Er was te weinig 
tijd om dit voor elkaar te krijgen. Oudergeleding vraagt zich af wat er nog gedaan moet 
worden. Elmar geeft aan dat alles af is, maar enkele vragen nog toegevoegd/verbeterd 
moeten worden. Ard biedt aan dit te doen, zodat de enquête binnen een week kan 
worden verspreid.  
Na de zomervakantie wordt er door Elmar een reminder aan de ouders verstuurd om de 
enquete alsnog in te vullen, mochten zij dit voor/tijdens de zomervakantie nog niet 
hebben gedaan. 

 
 
-Schoolgids  
De schoolgids wordt door Elmar afgemaakt, begin zomervakantie. Deze wordt door de 
MR nagelopen. De schoolgids wordt vanaf heden digitaal verspreid. Voor nieuwe ouders 
zijn er wel boekjes beschikbaar.  
 

 
-Vacature oudergeleding MR 
Jules Hoffman gaat een besluit nemen of hij wil toetreden tot de MR. Hij zal dan Jurgen 
gaan vervangen. Andere kandidaten kunnen zich alsnog melden. 
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-GMR vergadering – hoofdpunten 
Tijdens de GMR vergadering van 20 juni is er een positief advies afgegeven voor een 
fusie in het bestuur.  
Het personeelsplan was goedgekeurd. De IWR notitie is geparkeerd, ze komen daar de 
volgende keer op terug. Hij ligt nu ter beoordeling voor instemming. 

 
 

-Rondvraag 
Ard: Wat doet de school en/of bestuur aan duurzame inzetbaarheid? Er zou budget 
moeten zijn om het werkplezier te vergoten, wat wordt hiermee gedaan? 
Is er beleid voor het binnen de school houden van jongere leerkrachten? 
Elmar geeft aan dat er geen beleid is voor duurzame inzetbaarheid, maar dat het zeker 
belangrijk is om hier naar te kijken.  

 
Ard geeft aan dat hij via Parro bij al zijn kinderen meldingen krijgt als er een bericht is 
binnengekomen. Hij heeft daarom veel e-mails, wat erg vervelend is. Hij heeft zelf 
contact gezocht met Parro. Die geven aan dat er aanpassingen gaan komen, wordt 
vervolgd. 

 
Elmar: Wegwijzer gaat uit clusterschool. Gemeente heeft voornemens om 
consultatiebureau en Partou in de clusterschool te plaatsen. De ontwikkelingen moeten 
scherp in de gaten gehouden worden.  

 
Jurgen: Heeft twee weken geleden deelgenomen aan de audit op de Mariaschool. De 
directeuren waren positief over de school en hebben veel geleerd. Puntje van aandacht 
vonden ze dat er gekeken moest worden naar een onderwijs leergesprek in groep 7. 
 

 
- Actiepunten  

 
Nr. Actie Actiehouder Status 
7/3 -01 Vernieuwde versie veiligheidsplan mailen Elmar  
1/6-01 Hummelingjaarplan als start nemen en 

aanvullen,verbeteren “aan bouwen”. 
Mike + 
Amber 

 

11/7-01 Reminder invullen ouder enquete Elmar  
11/7-02 Vragen stellen over beleid duurzame 

inzetbaarheid tijdens GMR 
Amber  

11/7-03 Stukje nieuwsbrief nieuw MR lid Jurgen  
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