
 
 
 

 notulen MR vergadering 10 november 2016 
Plaats: teamkamer JL Driecant 
Tijd: 19.30-21.30                                                             Voorzitter: Karin 
Directie: 20.00-21.00                                                     Notulen: Patricia 

1.  2 min Opening en Welkom 
Jessica afwezig.  

2.  2 min Vaststellen agenda  
Vastgesteld.  

3.  10 min Mededelingen/post 

 GMR  
Zie notulen GMR.  

 Regionale voorlichtingsbijeenkomst 22 november 2017  
Patricia meldt Karin en zichzelf aan.  

 Ouders en onderwijs 
Karin heeft zich aangemeld voor deze nieuwsvoorziening. Zit er 
iets interessants tussen, dan stuurt Karin het door.  

4.  10 min Vaststellen notulen vorige vergadering 22 september 2016 
Navraag aan John (lkr.) waarom de notulen van voorgaande jaren van 
de site afgehaald zijn. Het jaarverslag moet nog op de site.  
Vastgesteld.  

5.  60 min Directie 

 Update  
Schoolshirts: Lindsey is klaar met inventariseren. Er is een mail 
naar het bedrijf gestuurd hoe de foutieve levering op te lossen.  
Oktobertelling: 2016 – 431 leerlingen/2015 – 444 leerlingen. 
Goede stroom aan de onderkant en zij-instroom. We blijven 
boven de gemeentelijke prognoses.  
Risico inventarisatie ARBO (voortgang): Op 7 juni heeft er een 
gesprek met Guus en Marion plaatsgevonden. Er kwamen geen 
dusdanige bijzonderheden uit. De kindmodule is ook 
afgenomen (niet getoetst deel). Ook geen grote 
bijzonderheden. Wel kleine dingen die verwerkt zijn in een 
plan van aanpak. Er is nog geen terugkoppeling geweest over 
de stand van zaken tot nu toe. Marion gaat hier achteraan. 
Kiss & ride strook/parkeren: Loopt nog niet naar wens. Harold 
heeft foto’s van de knelpunten doorgestuurd naar Marion en 
zij heeft nog steeds contact met Janna Kuiper. De BOA’s, 
Kinderraad en verkeerswerkgroep zijn regelmatig actief bezig.  
Eigen risicodragersschap: Vanaf 1-1-2018 wordt iedere school 
eigen risicodrager en kan er geen beroep meer worden gedaan 
op vergoeding van vervanging door het vervangingsfonds.   

 Passend onderwijs 

Er komt een gesprek met Marion/Alexandra en ouder(s) over 
een leerling met het syndroom van Down. Wat zijn de 
onderwijsbehoeften en is dit voor ons haalbaar?  
 
 



 Schoolgids 
De opmerkingen worden besproken, eventueel verduidelijkt 
door Marion en/of gewijzigd. 

 Realisatie ouderbijdrage schooljaar 2015/2016 
Navraag door Karin waarom post sport (skate clinic) over zijn 
budget heen is gegaan en wat gaat de werkgroep doen om het 
te voorkomen?  
Marion kijkt de post kamp nog een keer na (eindtototaal kamp 
en borg spookkist).  
Een vraag over de post onvoorzien (container en bladblazer). 
Marion licht dit toe.  
De realisatie ouderbijdrage schooljaar 2015-2016 wordt 
goedgekeurd.  
Er is een ouder bij Karin geweest, dat overblijf en olp niet 
vanuit de ouderbijdrage betaald mogen worden. Zij vroeg zich 
af of de achterban geraadpleegd is. De oudergeleding van de 
MR heeft dit destijds toegezegd en hierbij hoefde de achterban 
niet geraadpleegd te worden. Ook nu staan ze nog steeds 
achter de verdeling van de posten en het bedrag dat daarvoor 
gereserveerd is.  

 Begroting ouderbijdrage schooljaar 2016/2017 
Naar aanleiding van de realisatie van 2015-2016 wordt het 
volgende gewijzigd: Koningsspelen krijgt € 2,00 per kind en 
sport krijgt €0,50 per kind. De post wordt dus in tweeën 
gesplitst. Verder is de begroting ouderbijdrage schooljaar 
2016-2017 goedgekeurd.  

6.  5 min WVTTK 
- 

7.  5 min Rondvraag 
- 

 

 

 


