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MR Notulen 
31 oktober 2019 

 

 

NOTULEN 
 
OR + MR + Elmar 

 
- OR begroting 2019-2020 

De OMR vraagt waarom het schoolreisje los gemaakt is van de begroting. Het gaat 
namelijk om een flink bedrag. We spreken met elkaar af om de begroting van het 
schoolreisje bij de begroting van de OR te plaatsen. Dit gebeurt al voor het schooljaar 
2019-20 en wordt vervolgens gecontinueerd.  
 
Het jaarverslag Ouderraad 2018-2019 wordt goedgekeurd. Er moeten een aantal kleine 
details aangepast worden. 
 
In het team moet besproken worden over het ‘klassenbudget’. Wat zijn hier de voor- en 
nadelen van om te krijgen. Elmar geeft aan dat de meeste dingen die worden 
aangeschaft, ook via hem kunnen lopen. Dit is niet duidelijk bij alle leerkrachten. 
 
De OR geeft aan dat zij eigenlijk niet gecontroleerd worden qua bonnen. De vraag is of 
er een kascommissie binnen de OR moet zijn. Or gaat dit na. 
 

- OR begroting 100-jarig jubileum 
De MR stelt vragen over het schoolreisje. Is het misschien een idee om ouders hierover 
vragen te stellen tijdens de ouderenquête, wat hun wensen en ideeën zijn. Moeten wij 
bijvoorbeeld wel elk jaar een schoolreisje doen? En moet er misschien gedifferentieerd 
worden in reisdoel en daarmee ook in de bijdrage? Elmar neemt dit mee in de volgende 
enquête. 
 
Vraag aan de OR is om de begroting van de feestweek ook bij het jaarverslag te voegen. 
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MR + Elmar 

 
- Opening 
- Vaststellen agenda 
- Bespreken notulen en acties vorige vergadering 

25-06/09 – Ard gaat hier achteraan. 
19-09/02 – Ard gaat dit voor 1-12-19 invullen en sturen. 
19-09/03 – Hier wordt mee gewacht, als de Mariaschool meer duidelijkheid over het 
huiswerk heeft, komt hierover een bericht naar de ouders. 
19-09/03 – Ard is van plan Saskia Makker te bellen, omdat hij ontevreden is over de hulp 
in de zaak ‘Huis van Eemnes’.  
 

- Ingebrachte stukken / punten 
o Begroting 2020 

De begroting is met het team besproken. Daar kwamen voornamelijk vragen over het 
ICT gedeelte. Elmar gaat bekijken of hierin geschoven kan worden, zodat wij een nieuwe 
methode begrijpend lezen kunnen aanschaffen.  
 
Elmar verwerkt een kleine aanpassing en deelt deze met de MR. Hij vraagt vervolgens 
om instemming voor de begroting.  
 

o Overzicht beleidsplannen 
Elmar gaat in de activiteitenplanner van MR aangeven op welke momenten hij de 
plannen wil bespreken. 
 

- Meerjarenbeleidsplan 
Elmar deelt een document over het proces in het maken van het meerjarenbeleidsplan. 
De OMR geeft aan dat ze de drie speerpunten meer in het plan willen zien. 
 

- Lopende zaken 
o Huis van Eemnes/gym  

Op 31-10-19 is een overleg geweest met enkele partijen van de gemeente. 
Dinsdagavond 5 november 2019 komt de wethouder zijn plan voorleggen aan de ouders 
van de Zuidwend en Mariaschool. De MR van de Zuidwend deelt een brief met ons. Zij 
sturen die naar alle ouders op 1-11-19. Wij passen deze aan voor de Mariaschool en 
sturen deze ook naar alle ouders. De scholen zijn van plan om de wethouder die avond 
duidelijk te maken wat wij (de scholen) over deze situatie vinden.  
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- Mededelingen / in te brengen punten 
o vanuit Elmar 

Geen punten. 
o vanuit GMR 

Het nieuwe beleidsplan is voorgesteld. #daargaathetom is de nieuwe slogan van de 
stichting. Ze willen dezelfde koers varen met enkele nuances. Het gaat daarbij vooral om 
de verdieping. 
 
De stichting gaat uitzoeken of zij de MR een mailadres kunnen geven. 
 

- Rondvraag 
Geen. 
 
MR 

- Verkiezingen OMR 
Voor de volgende vergadering van 28-11-19 zijn er een aantal ouders gevraagd om na te 
denken over zitting in de MR. 
 

- Activiteitenplanning MR 2018-2019 / jaarplanner 
- Rondvraag  

 

 

 

Nr.  Actie  Actiehouder  Status  

22-01/1 Dubbele deur beneden op toezien dat hij er 
komt, offerte is opgevraagd. Na 
zomervakantie.  

MR + Elmar   

14-05/5 Oplegbrief verlenging schoolplan definitief 
maken en laten ondertekenen door Joeri 
28/6 ondertekend door Saskia 

Elmar 25 juni 2019 

14-05/6 Mindmap ‘plannen’ afronden (met verwerking 
commentaar Ard) + maken tabel overzicht 
alle plannen ed 
Elmar geeft ook aan op welke momenten hij 
de stukken wil bespreken in de 
actitviteitenplanner.  

Elmar 25 juni 2019 

25-06/07 Uitslag ZIEN! Wordt gedeeld Elmar Sept. 2019 

25-06/08 Datumprikker MR vergadering (denk aan 
GMR) 

Amber Mike Sept. 2019 

25-06/09 Voorstel jaarverslag / jaarplan MR Joeri Zsm 

19-09/01 Sturen begroting naar Elmar + MR Elmar Voor de 
volgende keer. 

19-09/02 Invullen sterkte-zwakte analyse door OMR Ard, Chantal Voor 1-12-19 

19-09/03 Bericht over: waarom huiswerk in schriften Elmar z.s.m. 

19-09/03 Elmar bespreekt met Saskia ‘wat als’ Elmar z.s.m. 
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gemeente voet bij stuk houdt. 

31-10/01 Nagaan of er een kascommissie moet komen 
binnen de OR. 

OR 28-11-19 

31-10/02 Elmar geeft ook aan op welke momenten hij 
de stukken wil bespreken in de 
actitviteitenplanner. 

Elmar 1-12-2019 

31-10/03 Bespreken ZIEN! Elmar stuurt via mail. Elmar 28-11-19 

31-10/04 Instemming begroting 2020 OMR/PMR 28-11-19 

31-10/05 Vragen nieuwe leden MR Elmar/Mike 28-11-19 

31-10/06 De drie speerpunten meer verwerken in het 
meerjarenbeleidsplan 

Elmar tbd 

31-10/07 Insteek schoolreisje onderdeel van 
ouderenquete 

Elmar tbd 

 


