
Notulen 7-11-2022 

1) Notulen goedkeuren 

a. Nog toevoegen: dat kosten oortjes volgend jaar in begroting worden opgenomen. 

Verder goedgekeurd. 

2) Actiepunten doorlopen 

3) Financieel jaarverslag 

Moet begin van het jaar op de agenda (nadat boekjaar is afgesloten) 

4) MR jaarverslag vorig schooljaar 

Wordt verwezen naar notulen van vergaderingen. Geen apart verslag. (reeds uitgevoerd). 

5) Schoolbegroting kalenderjaar 

Paul: heeft voor herfstvakantie met controller gezeten om begroting te maken. Er is zoveel 

mogelijk gefinetuned om geld voor het onderwijs over te houden. Nagenoeg iedere school 

heeft positief resultaat omdat er extra geld is waar geen kosten tegenover staan. Omdat het 

resultaat dit jaar hoog is heeft Paul geprobeerd zo te schuiven dat er dit jaar zoveel mogelijk 

wordt afgeschreven.  

Paul geeft aan dat er een nieuwe bekostiging (Rijksbijdrage) komt die ingewikkeld is. De 1 

oktoberregeling gaat gefaseerd over naar 1 februariregeling. Er wordt door een percentage 

te pakken van beide jaren in ongeveer 3 jaar toegewerkt naar die 1 februariregeling. Dit 

maakt dat er een verschil in bekostiging ontstaat.  

Toch merkt Aldo op dat er, ondanks de aanpassing een groot verschil is tov vorig jaar in de 

stand van begroting.  

Belangrijk voor de MR om op te letten: dat er realistisch begroot wordt en dat er niet in de 

min gegaan wordt. Ook willen we weten wat de strategie is en welke richting met 

investeringen worden nagejaagd. Paul: zo zijn er nieuwe leermethoden ingezet en dat zal zo 

voornamelijk blijven. Grootste deel van de kosten gaat op aan personeel. Bekostiging is op 

basis van leerlingen en niet op basis van groepen. Groepsgrootte speelt dus geen rol. Paul 

geeft aan toe te willen werken naar homogene groepen.  

Wat MR betreft is begroting daarmee voldoende uitgelegd en akkoord. Paul zal later, na 

finaal gesprek met controller en andere betrokkenen nog terugkoppeling geven of het 

onveranderd is gebleven. 

6) Herplannen MR vergaderingen 2023 

16-1 

13-3 wordt 14-3 20.00 u 

22-5 wordt 24-5 20.30u 

19-6 wordt  

10-7 etentje 19.00 uur 

7) Etentje MR  

Gepland op 2 december en gereserveerd. 



8) Agendapunten voor volgende vergadering; 

a. nvt 


