
 Medezeggenschapsraad 

 

 

Tijd Wie Onderwerp 
10.00-10.15 Reina Informatie delen rondom Ouderraad/ouderbijdrage overzicht 

10.15-10.20 Jantine Intro  

10.20-11.00 Kristel Begroting 21/22 
Formatieplan 22/23 

11.00- 11.15 Jantine Vignet welbevinden 

11.15- 11.30 Jantine Mededelingen 
- Jaarplan MR 
- Website 
- Samenwerking PWA  

11.30-11.45 Allen Rondvraag 
 
Ouderbijdrage  
Korte update gekregen van de stand van zaken. 28 leerlingen hebben nog niet betaald. Met enkele ouders is 
er een regeling betreft betalen/ niet kunnen betalen. Kinderen waarvan het nog niet is betaald krijgen een 
brief mee. OR gaat hier achteraan. 
Volgens de wet mag je als school niet achter geld aan gaan/ er naar vragen. MR staat achter OR om ouders 
persoonlijk te benaderen middels een brief.  
Bibliotheek en het fruit snijden loopt goed. OR heeft nog geen bankpas, Reina is hier druk mee om te 
regelen.  
 
Begroting 
Uitleg/ inzicht in de begroting gekregen. Onder aan de streep staan we er goed voor. Zeker omdat vorig jaar 
zuinig aan is gedaan met het geld en we dit jaar gebruik maken van NPO geld.  
Aandachtpunt blijft dat ouders die geen schoolreis geld betalen , uit de pot van school snoepen als OR geen 
buffer heeft. Vandaar de keus om ouders nogmaals een herinnering mee te geven. 
 
Formatie 2022-2023 
De 1 oktobertelling van het aantal leerlingen is veranderd in een 1 februaritelling. Op basis van dit aantal 
wordt de formatie bepaald.  Formatie volgt dus in april.  
 
Vignet welbevinden 
Vignet welbevinden met elkaar doorgelopen en kleine aanpassingen. Jantine gaat deze doorgeven aan 
Femke en Karen (zij regelen de aanvraag van het vignet). 
Opmerkingen die tijdens het doorlopen van het vignet worden besproken: 

- Sommige berichten op social schools komen te laat binnen of hebben ouders een herinnering nodig 
(water naar school/ wanneer vrij)  

- Vertrouwenspersoon bekend bij ouders en leerlingen? 
- Leerkrachten/ team mogen/ mag vaker buiten zichtbaar zijn 

 
Mededelingen 

• Jaarplan op de website is niet up-to-date 
• We bespreken of bij de populatie van de school het niet handiger is om belangrijke informatie op een 

brief mee te geven i.p.v. op Social schools 
 

è MR spreekt af dat na de zomervakantie een korte herinnering op Social Schools 
komt met schoolafspraken.  

è Jantine vraagt aan Marieke of ze op Social Schools een bericht plaatst over 
vertrouwenspersoon.  

è Tijdens komende teamvergadering bespreken we (Jantine en Ineke) het zichtbaar 
zijn en het plaatsen van berichten op Social Schools 
 

Agenda MR - overleg Leerkrachten: Jantine Bouman, Ineke Meijers  

  
Ouders: Marjolein Rotmans, Majda El 

Kaddouri 
Datum: 7 februari  2022 Directie Kristel Klokke 

Locatie: West (personeelskamer) Voorzitter: Jantine Bouman 

Aanvang: 10.00 uur Notulist: Ineke Meijers 


