
Notulen MR vergadering 2021-11-15 definitief

Afkortingen
VZ: voorzitter
MR-lid o: MR-lid ouder
MR-lid p: MR-lid personeelslid
SL: schoolleiding

Aanwezig:
VZ, MR-leden

1. Opening en vaststelling agenda
2. Conceptbegroting Actiepunten? Onderwerpenlijst?

MR bespreek vragen m.b.t. ontvangen
conceptbegroting:
- Blad 1: Wat is de gewenste balans:

hoeveelheid kinderen per klas, in
verband met inkomsten.

- Blad 1: Hoeveel kinderen stromen er
eigenlijk gemiddeld uit per jaar?

- Blad 1: Verdubbeling van overige
personele kosten (t.o.v.) begroting, hoe
wordt die verantwoord? Waarom zoveel
voor scholing, NPO geld?

- Is er een reden te noemen waarom de
ouderbijdrage lager uitvalt?
Minder geld bij ouders, zijn zij
ontevreden?

- Verzuimverzekering is toch opgegeven?
Wat zijn uiteindelijk de kosten voor
vervanging geworden? (Staan op blad
2)
Vraag: wellicht verzuimverz. weer
aanvragen, is mogelijk met
medew.tevredenheidsonderzoek te
peilen wat raadzaam is?

- Blad 1: Verrijken met KPI’s? Zoals:
● Gewenste weerstandsvermogen.
● Gewenste hoeveelheid kinderen

per klas
● Cijfers van:

o Aantallen kinderen per
klas/gemiddeld?

o Leerlingen Instroom?
Zij-instroom?

o Leerlingen Uitstroom?
● Saldo
● Verzuimpercentages
● Ouder- en

medewerkerstevredenheid ook in
het jaarverslag. De eindcijfers van
dergelijke rapportages.

MR-lid o bespreekt
vragen m.b.t.
conceptbegroting met
SL op 17-11-2021

Groenvoorziening.
Medewerker is
vertrokken, nu wordt
ouderinzet gevraagd.
Wordt die functie nog
ingevuld?



- Hoe kunnen we de NPO-gelden
traceren? Niet te zien. Waar gaat het nu
aan op?

- Blad 2: Waarom is uitk. Ziektewet
negatief?

- Blad 3: 2013: uitbreiding gebouw: hoe
werkt dit?

- Blad 4, Huisvestingskosten: dit jaar
niets begroot, maar wel veel
uitgegeven?

- Groot onderhoud, wat is dat? In 2022 en
2023

- Blad 5: Wat wordt er gedaan aan
acquisitie van leerlingen, en wat voor
kosten worden daarvoor begroot. Is dat
nummer 44401?

- Blad 6: Directie toeslag, wat is dat?
- Blad 7: Verzoek tot uitleg NPO-gelden,

waar worden deze aan besteed?

3. Wat verder ter tafel komt Nv.t.



Openstaande actiepunten uit vorige vergaderingen
Actiepunt na vergadering Actiehouder Datum vergadering

1. Jaarplandoelen SMART maken en rondsturen aan MR. VZ en MR-lid 2021-10-04

2. SL: organiseert een bijeenkomst met MR-leden ter
bespreking van het rapport van Peter de Vries inzake
ouderbetrokkenheid

SL 2021-10-25

3. SL: stuurt normjaartaak toe aan MR.
MR: moet in volgende vergadering van MR nog
ingestemd worden.

SL, daarna
MR

2021-10-25

4. SL: stuurt plan besteding NPO-gelden naar MR. Graag
op agenda volgende vergadering na begroting. MR:
moet in volgende vergadering van MR nog ingestemd
worden.

SL, daarna
MR

2021-10-25

5. SL: zal een volgende keer informatie sturen aan MR
over G5-noodplan inzake lerarenbevoegdheid

SL 2021-10-25

Onderwerpenlijst (ter bespreking met SL of in MR) – opgekomen in vorige vergaderingen
Onderwerp Datum vergadering

1. Acquisitieplan/beleid (voor het aantrekken en toelaten van kinderen) 2021-09-20

2. Communicatiebeleid/kanalen 2021-09-20

3. Beloning leraren Vrije school t.o.v. regulier onderwijs 2021-10-25

Volgende vergaderingen data schooljaar 2021-2022
- 2021-11-22

reactie richting schoolleiding, mogelijk met deel vd MR
- 2022-01-24
- 2022-03-28
- 2022-06-27

schoolplan 2022-2023 en vakantieplanning


