
 
Notulen MR-vergadering d.d. 11 november 2019 

Aanwezig namens ouders: Sylvia Weernink, Nicol Pross 

Aanwezig namens personeel: Imelda Damink, Evelyn Rikkink, Dennis Kok Kamphuis 

Aanwezig namens directie: Jasper Diele 

Afwezig namens ouders: Tessa Pierik 

 

1.Welkom en opening door Dennis 

 

2. Mededelingen en binnengekomen stukken 

Leesmap gaat weer rond.  

 

3. Notulen MR vergadering 19 september 

Notulen goedgekeurd.  

 

4. Terugkoppeling najaarsoverleg directie  en CVB (Jasper) 
Missie van elke school (Web) hetzelfde. Basis missie, visie en acties met 1 paginaplannen per school. 

Aloysiusschool en de Kerkewei => door met de verse visie (2018).  

 

5. Begroting school / MR (instemmingsrecht) (Jasper) 

Jasper geeft uitleg over de begroting. De reservepositie van alle scholen moet tussen 8-12% liggen. 

Vanuit KONOT wordt gezorgd dat alle scholen de bovengrens (12%) realiseren begin dit schooljaar. 

Hiermee kunnen eventuele tegenvallers opgevangen worden.  

De reserve moet de komende jaren tussen de 8-12% blijven, volgens de begroting gaat dat lukken. 

MR stemt in met de begroting.  

 

6. Begroting MR  

Huidige tegoed bedraagt € 3.168,96. Dit mag per einde kalenderjaar maximaal € 2.375,02 zijn. Het is 

onduidelijk wat de MR basiscursus kost. De MR moet nog voor een bepaald bedrag een besteding 

vinden. Wellicht is Claro Read een goed voorstel. Dennis bespreekt dit met Sabine.  

 

7. Functioneren/kwaliteit MR 

De lijst ‘Goede Medezeggenschap’ wordt doorgenomen, geen aanvullingen/opmerkingen.  

Punten kwaliteit MR door zijn gelopen, bevindingen zijn bijgevoegd (Bijlage I).  

 

8. GMR 

Leden MR hebben geen notulen ontvangen. Tessa zou dit oppakken.  

 

8. OR Nieuws 

Notulen OR vergadering zijn ontvangen. Geen bijzonderheden.  

 

9. Rondvraag 

− Dennis: Op Social Schools is een plek gereserveerd voor o.a. notulen van de MR. Voorstel is om 

het op te heffen, omdat het niet gebruikt wordt. Overige leden zijn het daar mee eens.  

 



 
 

Dennis sluit de vergadering om 20.25 uur. 

 

Volgende vergadering: 24 januari 19.30 uur.  

 

Wat Wie Wanneer 
Notulen GMR juni rondsturen Tessa Onder de vergadering 

verstuurd 

Navraag aanschaf Claro Read bij Sabine Dennis Voor eind 2019 
MR – Social Schools – op heffen. 
Bespreken met Ine.  

Dennis Voor volgende vergadering 

 

  



 

 

BIJLAGE I - Functioneren en kwaliteit MR 

November 2019 

                   Verbeterpunten / aandachtspunten 

Onderwerp Beoordeling Opmerkingen 

De agenda  Goed Is duidelijk en wordt tijdig opgestuurd.  

Onderwerpen Goed en duidelijk  

Inbreng stukken en 

voorbereidingstijd 

Goed Laatste vergadering is vooraf informatie 

verstuurd. Dat wordt op prijs gesteld. 

Samenstelling van vergadering Goed  

Frequentie van de vergadering Voldoende / 

functioneel 

 

Samenwerking met de 

ouderraad 

Goed Notulen ontvangen.  

Terugkoppeling van de GMR Voldoende Dit gaat Tessa Pierik rondsturen.  

Hoe kunnen we de kwaliteit 

verbeteren? 

Goed Vanuit de GMR komt hier aandacht voor.  

Aantal leden van de MR wisselen redelijk vaak.  

Leden gaan naar een cursus.  

Zijn we actief genoeg geweest 

als MR? 

Goed Actief op zoek geweest naar nieuwe leden.  

Functioneren voorzitter Goed  

Functioneren secretariaat Goed  

Hoe gaat het met de leesmap? Goed  

Functioneren penningmeester. Goed  

 


