
 
Notulen 

 
Vergadering medezeggenschapsraad 

Dinsdag 6 maart - 20.00 uur - Rijperkerkstraat 2 
 
Aanwezig: Pauline, Sabine, Anne, Frank, Ellen 
 
A Welkom en vaststellen agenda 
Informatie verkiezing GMR: bespreken we bij ingekomen post. 
 

B Notulen vorige vergadering 
Notulen zijn goedgekeurd en staan op de website 
 
C Terugkoppeling actiepunten 
Pauline heeft nagevraagd bij Ad (bestuurskantoor) wat een goede kiesprocedure is bij MR-
verkiezingen. Ad gaf aan dat onze kiesprocedure prima is. We hebben de GMR 
kiesprocedure ook ontvangen en deze past bij wat wij ook willen. We nemen dit over in onze 
kiesprocedure (huishoudelijk regelement). Pauline mailt dit naar de stichting zodat ze de 
juiste regelementen hebben. 
Verkeer: er is geen vergadering meer geweest. Frank gaat er achteraan, zodat we het voor 
de volgende vergadering kunnen bespreken. 
Groepsfoto: volgende vergadering. 
 
D Ingekomen post 
Informatie van CFTO: fusietoets onderwijs. Dit is niet voor ons van toepassing. 
GMR: jaarverslag ontvangen. 
 
Verkiezing GMR: Wij moeten vragen welke ouder(s) in de GMR wil(len). Pauline plaatst een 
stukje in de Boemeratel.  
Voor een GMR-lid uit het team, plaatst Pauline een bericht in de weekmemo. 
25 Maart is de sluitingsdatum voor het inschrijven.  
 
E Nieuws vanuit GMR 

• Besproken: arbo-aanbesteding, klachtenregeling, privacy-beleid, meerjarenbegroting, 
managementstatuut, klokkenluidersregeling en wijziging in verlofregeling 

• Pitch ouderbijdrage in GMR 

• Verkiezingen GMR 

• Beleidsrijke avond XpectPrimair-Tangent-Opmaat 28 maart in WillemII-stadion 

• Het jaarverslag van de MR moet actief gecommuniceerd worden naar ouders. We 
zullen in de Boemeratel zetten dat het op de website staat.  

 
  



F Vooroverleg 
Besproken wat de hoogte is van de ouderbijdrage en hoe deze is opgebouwd. Kan deze 
informatie op de website of in de schoolgids? Jolien gaat dit uitzoeken.  
Marketing; Jolien heeft verschillende gesprekken om een plan te maken om de school goed 
op de kaart te zetten.  
Schoolreis: kan dit goedkoper? Busvervoer is de grootste kostenpost. Misschien mag de 
schoolreis ook een educatief element hebben. En evt kunnen ouders voor vervoer ingezet 
worden. Plan is om het ene jaar een grote schoolreis te doen en het andere jaar een eropuit-
week (verschillende groepen op een verschillende dagen).  
 
1 Terugkoppeling gesprek Jolien 
Advies van de MR mbt de schooltijden is teruggekoppeld. Er zijn veel verschillende 
mogelijkheden mbt de schooltijden, bijvoorbeeld maandag-dinsdag-donderdag tot 15u naar 
school, geen lesvrije week en dan woensdag- en vrijdagmiddag vrij. Jolien vraagt de MR alle 
opties te bekijken en weer advies uit te brengen. Invoering van een nieuw schema zal pas op 
z'n vroegst in schooljaar 2019-2020 ingaan. Jolien gaat een voorstel uitwerken. De OMR 
heeft instemmingsrecht mbt dit voorstel. De OMR zal de ouders om raad gaan vragen tijdens 
een open informatieavond.  
Video-coaching is besproken. Verschillende punten zijn aangegeven, Jolien koppelt aan de 
leerkrachten terug wat zij hiermee heeft gedaan.  
Paasvakantie; leerkrachten zijn op hun reguliere werkdagen op school.  
 
2 Vrijwillige ouderbijdrage 
Ouderbijdrage verschilt sterk per school. Sommige scholen hebben het overblijven niet 
opgenomen in de ouderbijdrage. Andere scholen vragen een vast bedrag en ouders moeten 
dan bijbetalen voor verschillende activiteiten.  
Aangezien overblijven op onze school verplicht is, is de bijdrage voor het overblijven ook 
verplicht (en niet vrijwillig). Dit mag wel tegelijkertijd worden geïnd, maar niet meer 
opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage.  
De meeste middelen die beschreven staan bij het overblijven zijn kosten voor school. 
Verzekeringen en overige lasten hoeven ook niet meer opgenomen te worden in de 
ouderbijdrage. 
Het is handig om een kostenpost een grotere algemene naam te geven (feesten, activiteiten 
en schoolreis) zodat er geschoven kan worden binnen de begroting, mocht dit nodig zijn 
binnen een jaar.  
Advies aan Jolien: één apart bedrag feesten/activiteiten/schoolreis en een apart bedrag 
overblijf (mits sommige overblijfouders BHV krijgen). Apart vermelden, samen innen.  
Wanneer ouders niet de vrijwillige ouderbijdrage betalen, kun je dan als school zeggen dat 
de kinderen van die ouders niet mee mogen? Waarschijnlijk wordt dit wettelijk onmogelijk 
gemaakt. Hoe zorgen we ervoor dat ouders toch betalen? We zullen vooral moeten 
aangeven dat het voor school nodig is om activiteiten uit te voeren. Het niet betalen van de 
vrijwillige ouderbijdrage betekent dat we minder grote activiteiten zullen kunnen doen.  
De brief die wordt gestuurd naar ouders moet worden herzien.  
 
G Rondvraag 
De leerkrachten lichten de procedure en het tijdpad rondom mobiliteit toe. Dit proces is 
voor de meivakantie afgerond. Dan is er zekerheid.  


