
 
1 

Notulen MR 
  

Schooljaar:  2019-2020 

Vergadering:  2 

Datum:    Donderdag 24 oktober 19:00 uur 

Plaats:    Teamkamer Koekoekstraat 

Oudergeleding:   - 

Personeelsgeleding: Annemarie de Geus, Eveline Zonneveld, Hannie Hanegraaf, Aukje van 
Dommelen  

Directie:   Manny Liebregt  

Raad van Toezicht:  Ed Heijnen 

  

Agendapunten 
 

1. Opening  

Annemarie opent de vergadering.  
 

2. Binnengekomen stukken  

- Aangepaste MR reglement  
- Financiële rapportage t/m kwartaal 3  
- (meer)jarenbegroting 2020-2024 
- Scholingsplan 2020  

 

3. Overleg met Raad van Toezicht (19:30) 

Meteen valt het bestuur op dat de samenstelling van de MR is gekrompen.  
- Stand van zaken gouvernance  

De omzetting van vereniging naar stichting is nog niet rond. De leden op de ALV waren er 
wel positief over. Het pad is uitgezet doordat er afgelopen periode contact is geweest met 
Verus. Enkele formele stappen moeten nog gezet worden. Ze gaan proberen om het voor 
het eerste kwartaal van volgend jaar rond te krijgen. Ook de MR zal hierin meegenomen 
worden.  
Er zullen weer nieuwe bestuursleden gezocht worden om in het stichtingsbestuur plaats te 
nemen.  

- Samenwerking directeur  
De begroting is een agendapunt waar het toezichthoudend bestuur met de directeur over 
gaat vergaderen. De samenwerking betreft MR en directie en toezichthoudend bestuur 
wordt als fijn ervaren. De communicatie moet open blijven.   
 

4. Diverse onderwerpen vanuit directie (20:00)  

- Professionaliseringsplan 2020 
Enkele opmerkingen hebben we gegeven, die meteen zijn aangepast door Manny. Ook hier 
is duidelijk dat we niet ruim zitten wat de begroting betreft.  
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- Aanzet begroting met daarbij:  
o Werdrukverlagende middelen 
o leerlingenaantallen per 1 oktober 

De begroting is toegelicht door Manny zoals deze er nu lag. Hij gaat met het toezicht 
houdend bestuur maandag samenzitten om van daaruit een definitieve begroting te maken. 
Tevens hebben we het gehad over de werkdrukverlagende middelen. We blijven hier als MR 
nauw bij betrokken. Tevens gaan we het team informeren waar de werdrukverlagende 
middelen nu heen gaan en hoe we er (ook al hebben we niet alle middelen vrij) toch al aan 
gewerkt hebben.  
Ook is heel duidelijk dat we te veel kosten hebben aan materiele zaken. Maar we blijven wel 
investeren omdat we wel willen ontwikkelen en we uitgaan van opbouw. 
 

- Financiële rapportage  
Manny heeft tot en met kwartaal 3 de realisatie toegelicht. Het blijft spannend of we gaan 
uitkomen waar op begroot is.  
 

5. Actiepuntenlijst bespreken  

Datum Beschrijving actiepunt Actor Gereed 

24-10-2019 Manny brengt veiligheidsplan 
onder de aandacht bij het team. 
Vooral het stukje van de gymzaal.  

Manny  Oktober 2019  

24-10-2019 Een stukje maken voor in de 
infobrief. Dit is hetzelfde idee voor 
de memo.  

Eveline  November 2019 

24-10-2019 Mail naar het team over de 
werkdrukverlagende middelen  

MR teamleden  November 2019  

 

6. Rondvraag aan Manny  

Manny geeft aan dat er een samenwerking is van gemeente, kinderopvang en onderwijs. Zij 
hebben samen een plan opgesteld met 4 speerpunten. Als er mogelijkheden voordoen dan 
kunnen we daar wat aan hebben.  

 

7. Overleg met MR  

- Plan van aanpak commissie verkeer en veiligheid  
Eveline van de commissie verkeer heeft het plan laten zien en toegelicht. Wij als MR zijn het 
eens met het plan. Mochten we nog aanvullingen hebben, geven we die aan bij Eveline.  

- Instemmen MR reglement  
We hebben ingestemd met het MR reglement.  

- Werving  
Volgende keer als de oudergeleding weer aanwezig is,  zullen we het weer hebben over de 
werving van ouders. We hebben nog niets gehoord op het stukje uit de infobrief.  
 
 
De volgende vergadering vindt plaats op 9 december om 19.00 uur in de teamkamer van de 
Koekoekstraat.  


