
 

 

 Notulen MR 6 februari 2023 

 

Tijd  : 19.00 – 21.00 uur 
Locatie  : op school 
Voorzitter : Regina Pitstra-Mudde 
Aanwezig : Regina Pitstra-Mudde, Hans Verweij, Manon 

Calicher, Sammy Roording, Pascal de Smit, 
Kiki Aarns en Heidy Hooghordel (notulist) 

 

 
1. Opening en mededeling(en) 

 
- Doel is om vanaf volgende vergadering van 19.00u tot 20.30u te vergaderen; 
- We maken een keuze uit de 9 punten van de agenda. 
- Pascal kaart aan dat er meer aandacht moet komen voor de bekendheid van de MR, 
misschien weer op de website, ouderleden voorstelrondje in de nieuwsbrief + de 
onderwerpen die besproken worden. 
 

2. Korte mededelingen/acties 
 
N.a.v. de GMR door Sammy: 
-Tijdens de GMR wordt er veel gesproken over de begroting, solidariteit. Scholen zouden 
elkaar moeten steunen m.b.t. fte’s en overige financiën. Is er een beleid?  
- Bekendheid MR (actie Pascal-Hans) 
- Status ouderbijdrage: Status onbekend (actie contact met Paul Haanappel door Hans) 
- Vergroening plein: Ligt op dit moment even stil. 
 

3. Dagritme: 
 
Vraag van Pascal: Waarom al na 4 jaar i.p.v. 5 jaar? Vanwaar de haast? Dit was geen 
bewuste keuze, maar het was de gedachte dat we al zover waren.  
Vraag: Gaan we een eventueel nieuw dagritme aankomend schooljaar invoeren (2023-
2024) of het volgende schooljaar (2024-2025)? 
 
Pascal de Smit, Anneloes Hemels, Hans Verweij, Kiki Aarns en Ilse Wiltink zitten in de 
werkgroep andere schooltijden. Het proces wordt begeleid door mensen van 
andereschooltijden.nl. Er is veel vertrouwen in het proces. 
Er is inmiddels een introductie geweest, wat zijn de opties? Van de 5 opties willen we straks 
een keuze laten maken tussen maximaal 2 opties. Commissie mag geen voorkeur aangeven. 
Wordt vervolgd. 
 

4. Kan het volgend jaar allemaal ietsje minder? 
 
Deze vraag kwam n.a.v. van het verhogen van de vrijwillige ouderbijdrage. 
Onderwerpen die besproken zijn: 
Wat zijn de mogelijkheden m.n. met betrekking tot de schoolreisjes? Andere (goedkopere) 
bestemmingen, wel of geen busreis, elk jaar of om het jaar een schoolreis. Educatief of 
niet? 



 

 

Naast dat er gekeken is naar het financiële plaatje van het schoolreisje, is er ook gesproken 
over de tijdsinvestering van allerlei andere activiteiten (naast het schoolreisje), die door 
school organiseert worden. Er lijkt veel verwacht te worden van het team maar ook van de 
ouders, denk aan werkstukken, surprises maken, boekendozen en andere creatieve 
werkstukken. Dit zou vooral werk voor kinderen moeten zijn. Daarbij komt ook het 
begeleiden van huis (thuis)werk.  Alle vieringen, sportdagen en excursies. 
Dit onderwerp zouden we graag bespreken met de ouders van de activiteitencommissie en 
de leerkrachten. Wellicht tijdens een gezamenlijke vergadering. (20 maart)  
15 mei zullen we terugkomen op dit onderwerp. 
Actie: Voorgesprek Regina en Marjolein (AC) 
 

5. Huishoudelijk reglement 
 
Doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 
6. Begroting 2023: 

 
Aanschaf lesmethodes is veranderd. Weinig lesboeken meer. Je koopt vooral licenties voor 
een jaar. Hierdoor hoeft er geen investeringsbegroting meer opgesteld te worden waarin 
gereserveerd wordt voor vervanging van nieuwe methodes. Er is vanaf 2023 één begroting 
waarin ook middelen voor licenties zijn toegevoegd. Verder is er vrij weinig veranderd in de 
hoogte van bedragen, dus de MR gaat akkoord met de begroting 2023.  
- Afsluiting 21.00u. 
 

7. Actiepunten en onderwerpen, die doorgeschoven zijn voor de volgende vergadering: 
-status Huishoudelijk reglement: Regina wacht juridische info af van de GMR t.a.v. aanpak 
eventuele komende Covid-situatie. Hans neemt contact op met directies van Delta om te 
vragen of er al scholen met een gewijzigd reglement zijn. 
-Voorgesprek Regina en Marjolein (AC) over de activiteiten op school m.b.t. de financiën en 
tijdsinvesteringen. Plannen van een gezamenlijke vergadering. (20 maart?) 
-Status ouderbijdrage (Hans en Paul Haanappel) 
-Bekendheid MR (Hans en Pascal) 
-15 mei: agendapunt “Kan het volgende jaar ietsje minder?” 
-Mail MR bekijken (Heidy) 


