
NOTULEN 9-11-2022 
Locatie          De Nachtegaal  

Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen 

 

Tijd        18.30-….... 

MR                 Thera,Simone,Gabrielle,Peter,Karin,Martijn,Gina 

Notulist  Karin 

Datum   9-11-2022 

 
1.  Opening door de voorzitter en vaststellen agenda 

Toelichting Voorzitter 

Doel Openen vergadering en prioritering van agendapunten van vandaag 

Tijd 19.00-19.05 

 
 

2. Verslaglegging vergadering 21-9 

Toelichting Allen indien nodig 

Doel Welke actiepunten zijn afgerond/welke actiepunten zijn er nog? 

Vaststellen notulen 

Tijd 19.05– 19.10 

 

De notulen van de vorige twee vergaderingen zijn goedgekeurd. 
 

 
3. Activiteitenplan MR 

Toelichting Allen 

Doel goedkeuren 

Tijd 19.10-19-20 

 

Kleine tekstuele aanpassingen voor het activiteitenplan worden 

doorgegeven en Thera verwerkt de wijzigingen. 
 

 
4. Reglement MR 

Toelichting Simone 

Doel Aanpassing bespreken  

Tijd 19.20- 19.30 

 

Het reglement wordt op 9 november als herzien vastgesteld. Het 

reglement is voor twee jaar akkoord en wordt door Ron en Thera 

ondertekend. 
 

 
5. Cursus begroting 

Toelichting Gina/Thera 

Tijd 19.30-19.40 

 

18 januari vindt de cursus begroting plaats van 19.00 uur tot 21.30 uur 

op school. Simone bekijkt of ze deelneemt. 
 

 
6. Nieuwbouw Bundeling/evaluatie bezoek wethouders 



Toelichting Allen 

Tijd 19.40-20.00 
 

13 oktober hebben de wethouder en de gemeentesecretaris een 

uitgebreide rondleiding door school gekregen. Zij kwamen niet specifiek 

voor de nieuwbouw, maar ze bezoeken alle scholen in Meerssen. De 

nieuwbouw kwam wel ter sprake, maar daarover kon de wethouder geen 

nieuws melden.  

 

Maandag 14 november vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen de 

gemeente, Kom Leren en Innovo.  

De Bundeling zit in hoge nood, want het gebouw is zeer slecht en hierin 

wordt niet meer geïnvesteerd.  

De nieuwe directeur van De Bundeling, Esther van Mik en Rob en Ron 

werken samen in de verkenningsfase. Wat kunnen we voor elkaar 

betekenen zonder dat we onze identiteit verliezen? Wat kunnen we van 

elkaar lenen en bij welke activiteiten kunnen we samenwerken? 
  

 

7. Energiekosten 

Toelichting Ron 

Doel Informeren 

Tijd 20.00-20.15 

 

Het energiecontract staat vast tot 2025. Iedere leverancier verhoogt de 

kosten. Dat gaat de school merken, maar dat is niet direct gelieerd aan de 

energiekosten. 

Sinds kort hangen in iedere ruimte meters. Hierover krijgt de school 10 

november een instructie. Het is een tool om besparingen inzichtelijk te 

krijgen (lege ruimtes niet verwarmen). 

Dit hoeft niet meer geagendeerd te worden.  
 
 

8. Jaarafsluiting begroting schooljaar 2021-2022 

Toelichting Ron 

Tijd 20.15-20.30 

 

Het schooljaar is financieel positief afgesloten. De school heeft enkele 

meevallers gehad en enkele zaken zijn niet uitgevoerd. 

€ 31.476,00 wordt toegevoegd aan de reserves. 

De verdeling van de kosten ziet er als volgt uit. 

77% Personeel 

3% Afschrijving 

6% Huisvesting 

3% Overige lasten  
 

 

 

 
9. Wat verder ter tafel komt  

Het schooljaarplan is ondertekend door Thera. 

 



In de nieuwsbrief van de CNV voor MR is vermeld dat twee lesuren 

bewegingsonderwijs verplicht is. Dit is moeilijk door personeel en ruimte, 

maar de leerlingen krijgen veel beweging op Franciscus. 

 

De school heeft niet meegedaan aan het Nationaal schoolontbijt, omdat 

het ontbijt geen probleem is in Bunde. 

De gemeente wil schoolfruit. Dit is prijzig.  

 

Rob is bij de volgende vergadering aanwezig. 

Agendapunt van deze vergadering is de evaluatie van het portfolio. 

  
 


