
Notulen 16-1-2023 

1. Goedkeuren notulen - gebeurd 

2. Actiepunten vorige vergadering - nvt 

3. Huishoudelijk reglement MR  

Wordt n.a.v. de statuten volgende vergadering doorgenomen. 

4. MR Statuten 

Tijdens de vergadering zijn de termijnen in de statuten ingevuld. De MR leest thuis de 

compleet ingevulde statuten na en zal een volgende MR vergadering met evt. opmerkingen 

komen. 

5. Feedback extra ondersteuning rekenen 

Onderzoekster is in alle klassen geweest. N.a.v. de bevindingen worden coaches ingezet om 

het te vormen rekenteam te ondersteunen. 2 leerkrachten worden opgeleid tot rekenexpert. 

Hetzelfde concept (leerteams) wordt ook toegepast op andere leervlakken (taal). Het doel 

van de leerteams is om de leerlijnen te stroomlijnen. De te volgen opleidingen kunnen met 

ingang van volgend schooljaar worden gevolgd. Daarom wordt tot die tijd met het leerteam 

en met advies van de onderzoeker gekeken hoe dat tot die tijd al een extra impuls kan 

krijgen. 

6. Wereldoriëntatie cito eind groep 8 

Paul heeft een afspraak gehad met de nieuwe directeur van Het Augustinianum. Met hem is 

besproken om een leerlingenlijst op te sturen naar diverse scholen zodat kan worden 

gekeken of de doorstromers op het niveau zitten waar ze moeten zitten. Paul zal de lijsten 

z.s.m. sturen en in mei komt het terug op de MR agenda om te bespreken of er feedback 

vanuit het voortgezet onderwijs is gekomen. 

7. Schoolbegroting kalenderjaar 

Paul legt uit dat de begroting moet aansluiten op bijvoorbeeld het jaarplan. Maar bij De 

Hasselbraam wordt uitgegaan van het NPO-plan omdat daar alle belangrijke punten instaan. 

De toelichting die door Paul daarop is gegeven aan de controller heeft tot tevredenheid 

geleid.  

 

De inkomstenstroom is in 2023 anders dan in 2022 omdat er bepaalde subsidies niet zijn. 

Toch is te zien dat er komend jaar een stijging in de inkomsten te verwachten is. Zo’n 90% 

van de baten gaat naar personeelskosten. De overige 10% valt te begroten. Afschrijvingen, 

onderhoudslasten en bijvoorbeeld energie/water zijn groot deel van de lasten. De begroting 

is inmiddels goedgekeurd. 

 

8. Communicatie GMR en eigenaar van MR groep in TEAMS 

Eri zal de mail beantwoorden n.a.v. uitleg door Toine.  

9. Agendapunten volgende vergaderingen 

- Statuten goedkeuren van 16-1-2023 met titel Kaderreglement MR Salto 



- Bespreken Huishoudelijk reglement van 1 april 2019 

 

Actiepunten 

- Doorlezen statuten    iedereen 

- Mail beantwoorden GMR    Eri 


