
4e notulen MR vergadering schooljaar 2017-2018; 20 maart 2018 

Aanwezig: Rob, Stephanie, Brenda, Laurens, Jolande en Rianne 

Deels aanwezig: Kenneth (directie), Corine (OV) en Sylvia (OV) 

Afwezig: Philip en Elise 

Notulist: Brenda 

 

Agendapunten Actiepunten en afspraken Wie? 
Welkom   
Pauze regeling Huidige regeling voldoet nog niet aan de wettelijke eisen, 

ouderbijdrage is onvoldoende om de kosten te dekken en niet 
geheel tevreden over de kwaliteit van Brood & Spelen. 
Vormen werkgroep om opnieuw naar de pauzeregeling te 
kijken. 

Kenneth 

Kennismaking Kenneth Twee weken aan de slag en bezig met de volgende punten: 
● Structureel overleg. 
● Gesprek met Wim van Vliet, oprichter, om uit 1e hand 

te horen wat de visie van de school is en deze door te 
kunnen ontwikkelen. 

● Rollen zichtbaar maken, verbinding zoeken en leiding 
nemen. 

● Team uit overlevingsmodus naar weer een team en 
groei. 

● Voorbereiden schooljaar 2018/2019, jaarplanning en 
formatie.  

● Voorstellen ouders  

 

Verwachting Kenneth van 
de MR 

● Kritisch meedenken ontwikkelingen school. 
● Verantwoording van de directie aan de MR. 
● Open en transparante communicatie. 
● Wettelijke items op de agenda (advies- en 

instemming). 
● Met ouders van gedachten wisselen tijdens de MR 

vergaderingen. 

Stephanie 
– agenda 
MR 
doorsturen 
naar 
Kenneth 

Notulen vorige 
vergadering 

De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de site worden 
geplaatst.  
 

Elise  

Vaststellen jaarverslag 
 

Goedgekeurd, kan op de site worden geplaatst.  Elise 

GMR Gesprek met GMR voorzitter Marc Kleinveld en ABSA 
bestuurder Geert-Jan Nelson heeft plaatsgevonden. 
Gemaakte afspraken:  

● Meer structuur bij besluitvorming GMR.  
● Kalender met vaste onderwerpen. 
● Extra ondersteuning voor bestuur. 

 
Verder vanuit de GMR: 

● Controle op privacy wet 
● Vergadering met voorzitters MR  
● Budget werkdruk akkoord  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team  

Wvttk ● Financiële controle OV (afspraak met Corine)  Rob 



Overgebleven budget? Wat gedaan met het geld? Wie bepaalt 
waar het geld aan besteed wordt?  

● Net voetbalplein (via OV) 
Blijft staan tot budget OV bekend is.  

● Johan Cruijf Foundation 
Kosten € 8.000. Verder uitzoeken wat dit inhoudt. Eventuele 

crowdfundingsactie om dit te realiseren. Andere optie 
is via Jantje Beton.  

● Hek en verkeersbord zijn vervangen. 
● Reminder Trix statuut MR en mail ouderbijdrage  
● Onderhoud gebouw  

 
 
Brenda 
 
Laurens 
 
 
 
 
Jolande 
Jolande 

 

Instemming schooljaar 2017-2018 
Datum Besluit Opmerking 
   
   
   
   
   
   
   
 
Advies schooljaar 2017-2018 
Datum Besluit Opmerking 
   
   
   
   
   
   
   
 
 


