
 

Notulen MR vergadering – 16 mei 2022 – 19.30 – via Teams 

 

Item Agendapunt Ingezonden 

stukken 

1. Opening en Welkom 

 

 

2.  Notulen vorige vergadering 19-4-2022 

- Onderwerp continurooster ontbreekt. 

Bespreken we deze vergadering. 

 

Dianne 

3. Actiepuntenlijst 

 

Dianne 

4.  GMR: Update vanuit GMR 

- Geen bijzonderheden 

 

Secretariaat 

GMR 

5.   

 

 

 

Ingebrachte Punten: 

 

- Begroting toegelicht door Ilona: 

 

In het schooljaar 2022-2023 is er minder 

FTE, maar de personele lasten stijgen wel.  

De FTE is in deze begroting nog niet 

aangepast.  

 

De fusiegelden staan tot begroting 2025 

genoteerd, maar dit is maar tot 2023. Dit 

gaat aangepast worden in de begroting. 

 

De  incidentele beloningen staan laag 

ingezet, omdat dit niet op voorhand in te 

schatten is. 

 

Reiskostenvergoeding belast staat negatief 

in de begroting. Dit was een fout op 

stichtingsniveau, die handmatig op onbelast 

gecorrigeerd is. 

 

- Ouderbijdrage continurooster 

Er is nog steeds maar door 69% van de 

ouders betaald. Dit moet nog 

teruggekoppeld gaan worden naar ouders. 

Hierbij laten we ook weten dat er nog een 

evaluatiemoment komt. Zodat we alle voor- 

en nadelen op een rij kunnen zetten.  

Loeky controleert bij de OR of het op dit 

moment kostendekkend is.  

 

- Formatieplan komend schooljaar 

Er zijn nog twee van de drie opties over. 

Hierbij zijn de voor- en nadelen op een rijtje 

gezet. Met in gedachte kindgericht werken, 

 

 

Ilona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mede-eigenaarschap en gedeelde 

verantwoordelijkheid. Op 30 mei is er nog 

een studiedag, waarbij er met het team een 

definitieve keuze gemaakt gaat worden. 

Begin juni wordt het met ouders 

gecommuniceerd. Voor de groepen waar 

een grote verandering gaat komen, gaat 

extra informatie komen.  

 
- Formatiebrief 

Op 7 juni is de formatiebrief gedeeld met de 

MR. Loeky heeft de brief toegelicht aan 

Anja en Nadia. Op donderdag 30 juni komt 

er een informatieavond voor de ouders van 

groep 1-2-3.  

 
 

- Voortgang ontwikkeling onderwijsvorm 

19 mei gaat niet door, i.v.m. ziekte van 

Tamara. Er waren weinig aanmeldingen. 

Daarom gaan we nadenken over een 

combinatie met de informatieavond. Zodat 

we een hogere opkomst krijgen.   

 
 

- Schoolgids/schoolplan volgend schooljaar 
De resultaten van groep 8 zijn er nog niet, 
die moeten toegevoegd worden. 
 

 

6. Bestuursbesluiten 

 

 

7. Rondvraag  

 

- Overige afspraken: 
* Nadia gaat de begroting tekenen voor 
gezien. 
* Nadia stelt een mail op, waarin ze zich 
herkiesbaar opstelt voor de MR. 
* Op de studiedag van 30 mei bespreekt 
Loeky wie er vanuit het team kan 
aansluiten bij de MR.  

 

  

 

 

  
 


