
Notulen MR vergadering dinsdag 30-6-2020 
 
Aanwezig: 
Personeelsgeleding: 

 Minggus Hentzepeter, leerkracht groep 8a (voorzitter) 

 Corry Mes, leerkracht groep 5a 

 Emma van Balen, leerkracht 4a 
 

Oudergeleding: 

 Emmanuel Djakumah, vader Jeremiah (groep 7/8b) 

 Janice van der Wees, moeder Tyrell (groep 7/8b) 

 Renate Avans, moeder Kenzo (groep 4a) 

 Zeshan Akram, vader Aizah (groep 5/6b) en Zayna (groep 8a) 

 Gwen Teske, moeder van Mauro (groep 7/8b) 
 
Directie: 

 Annemieke de Droog 
 
Afwezig: 
n.v.t. 
 
De vergadering begon met de vraag of Annemieke er altijd bij moest zijn en de vorige MR vertelde 
dat dit voornamelijk gebeurde uit praktisch oogpunt maar dat dit niet perse hoeft. 
 
Vraag:  
Akkoord notulen 20 mei zoals deze eerder is verstuurd? Ja iedereen akkoord.  
 
Besluitvormingen: 

 Schoolgids 2020-2021. (Bijlage 1). De hele MR gaat akkoord met deze versie van de 
schoolgids. 

o Inclusief verwerkte aanpassingen.  

 Mr financiën (Bijlage 2) 
o Zijn ouders akkoord om €500,- vanuit de ouderraad reserves te betalen? 

(instemmen) A: we hebben dit jaar een aantal stadpassen gescand en er zijn geen 
kosten gemaakt. Dit bedrag hoeft niet terug betaalt te worden. De verwachting is dat 
een aantal van deze ouders niet nogmaals zullen scannen. Renate: het is niet erg om 
reserves te hebben? Het is geld van de kinderen en van de ouders. Gwen: er is 
voldoende op de bank en er zijn voldoende reserves. Iedereen uit de MR is akkoord. 
En dit komt dat in de schoolgids onder schoolkamp.    

o Geldstromen mr, begroting. (Na de zomervakantie moeten we hierover een 
beslissing nemen). Gwen: 1065 E (ouderbijdrage) 6500 (3250 schoolreisgeld en 3250 
is ouderbijdrage) stadpas 1080 kamp (groot deel terug betaald). De MR moet 
verantwoorden wat er met dat geld gebeurd. Het moet inzichtelijk worden dat 
iedereen weet waar welke geldstromen heen gaan. Het besluit en de ideeën liggen 
over dat geld. Renate: misschien een idee om volgend jaar te kijken welke bijdrage 
school kan doen met de schoolfoto’s. A: er is een grote groep ouders die net boven 
de inkomensnorm zitten en dus niet in aanmerking komen voor stadspas. Emma: 
bijdrage aan diversiteit van feestdagen op school.  

o Schoolreisgelden.  (Na de zomervakantie moeten we hierover een beslissing nemen). 
A: we hebben nog geen overzicht van wie er wel of niet betaald hebben (ouders) 
voor schoolreis. 



 
Mededelingen: 

 Goedkeuring “Ruimte voor regie” (Bijlage 3) 
o Vraag vanuit directie: Is er een ouder van de MR die in september bij dit project 

groepje aan wil sluiten om samen te kijken hoe we dit project vorm gaan geven? 
Renate en Emmanuel zouden hier interesse in hebben! Dit wordt doorgegeven aan 
Halouma 

 Werkverdelingsakkoord personeel (Bijlage 4) 
o Toelichting Annemieke A: besproken met team en teruggekoppeld. Het 

thuiswerkbeleid is aangepast en wordt voorzichtig uitgerold. Het personeel heeft 
hiermee ingestemd. Apart systeem normjaartaak.  

 Voorstel besteding reserves (Bijlage 5) 
o Toelichting Annemieke A: dit heeft te maken met verlof A. Er zal vervroegd een 

begrotingsvoorstel gedaan worden. De scholen met reserves moeten dit afbouwen in 
5 jaar. Kostenposten zullen zijn oa nieuwe digiborden zijn en nieuwe toiletblokken 
voor docenten en verbetering kindertoiletten. En de aanpassingen op het 
schoolplein. A: zijn er vragen over dit voorstel? Vanuit bestuur: er wordt niet meer 
gewerkt met reserves. Na familieschool stopt de financiën na 1,5 jaar. Wat als wij 
daar nog meer mee willen doen na die tijd van financiën. Deze vraag ligt bij het 
bestuur.  

 Overeenkomst stadspasregeling (Bijlage 6) 

 Jaarverslag Emma 

 Jaarverslag MR: A: feitelijke onjuistheden graag zsm mailen. C: opmerkingen over 
schorsingen en dat is helder.  

 Keti Koti viering 1 juli 
o Toelichting Annemieke A: wordt leuk veel activiteiten  

 Vormgeving/uitvoering mr  
o Fysiek vergaderen  
o Aob cursus 
o Penningmeester Zeshan 
o Nieuw format notulen en voorbereiding vergaderingen 
o Toelichtingen M: de MR speelt een grote rol in beleidsstukken. Directie is op 

uitnodiging aanwezig. Iedereen lijkt fysiek vergadering prettig te vinden. Gwen: is het 
oke als Ingrid voorzitter wordt van de OR op papier zodat de rekening ook op haar 
naam staan. Renate: niet akkoord. J: er is vaak iemand van de administratie aanwezig 
geweest omdat dit makkelijk is. Gwen: Zeshan moet nog steeds toestemming geven 
om eventuele gelden uit te geven. Emma: gaan we dit zo snel mogelijk duidelijk 
maken zodat Gwen kan uittreden en dan Renate meer inzicht heeft.  

 
Or; deze ontbreekt.  
 


