
Notulen MR vergadering  
  

Datum: 11-05-2022 (16:00-17:00 uur)  
Volgende vergadering: dinsdag 28 juni 2022 
 

Aanwezig:  Afwezig:  

Mohammed Bodra (voorzitter)  Dido Verweij (zwangerschapsverlof) 

Jeroen van Diem (secretaris)  
 

Abdelaziz Abarkane   

Ahmed Amachraa  

Irene Eysink Smeets  

  

   

  

Agenda:  
1. Opening  
2. Agenda  
3. Notulen 23 maart 2022  
4. Ouderbijdrage (o-mr)  
5. Mr-Cursus  
6. Bezwaar financiën bestuur  
7. Status verrijkingsklas/schakelaars & ondersteuningsteam (IB en specialist)  
8. Verbetering leeromgeving, pedagogisch en didactisch handelen m.b.v. externe deskundigen  
9. Schoolformatieplan (pmr)  
10. Invulling vacante mr-positie leerkrachtgeleding (pmr)  
11. Jaarverslag en jaarrekening (ter kennisneming)  
12. Vaststelling jaarplan  
13. Concept schoolgids (o-mr)  
14. Communicatieplan achterban  
15. Vanuit de school  
16. Vanuit de ouders  
17. Rondvraag  
18. Sluiting 

 
Advies: 
 
Besluiten:  

• Akkoord vanuit oMR over ouderbijdrage van 50 euro per jaar 

• De MR is zeer ontstemd over het financiële resultaat van afgelopen jaar. Er is een 
overschot van meer dan 300.000 euro wat niet aan de leerlingen besteed kon 
worden. We adviseren de directie het bedrag het komende jaar alsnog uit te geven. 
Daarnaast willen we graag weten hoe we dit in de toekomst voorkomen. De MR trekt 
met terugwerkende kracht haar goedkeuring voor de financiën in. De MR beraad zich 
op verdere stappen. 

•  
Acties:  
 

 
 



 
  

#  Status Actie  Eigenaar  Datum  

110522-02 Open 
Met Janet een afspraak maken over de 
vervolgstappen van de financiën 

Irene  

110522-03 Open 

Is er een evaluatie van de schakelaars? Is 
er een overlap of integratie met het werk 
in de klas. Er zijn zorgen over de 
continuïteit met de wisselende 
begeleiders. 

Irene  

110522-04 Open 
Vertrouwenspersoon meer onder de 
aandacht brengen. Wie zijn het en zijn er 
ook externe personen? 

Jeroen  

110522-05 Open 
Jaarplan concept doorlezen en 
feedback/goedkeuring geven. 

Allen 31-05-22 

110522-06 Open 
Nadenken over communicatie naar 
achterban. Hoe doen we dit? 

Allen  

110522-01 Open Aanmelden MR cursus Irene 01-06 

231121-03 Open 

Begrotingsvragen: 

- Hoe wordt het verschil verklaard 
tussen de realisatie en begroting 
van dit jaar? 

- Waarom hebben we een 
overschot voor komend jaar 
begroot 

- Zijn het kalenderjaren of 
schooljaren? 

- Zijn de NPO-gelden ear-marked 
in de realisatie of begroting? 

Update 21-12-21: Earmarken NPO 
gelden blijft staan en de vraag wat de 
realisatie van 2020 uiteindelijk is 

Zie actie: 110522-02 

Jeroen  

     

251021-09 Gesloten De MR notulen op de website zetten Irene  

231121-01 Gesloten 

Wat zijn de verschillen in 
leerlingenaantallen in vergelijking tot 
vorig jaar 

21-12-21: leerlingenaantallen zijn 
rondgestuurd 

Mohammed  



231121-02 Gesloten 
Hoe gaan we om met combigroepen 
zoals 2/3 en 6/7? 

Dido en Irene  

     

 


