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Verslag MR MSE 9-10-2019  
 

 

Datum MR MSE Mededelingen 

2-9 Ondersteuning voor onderbouw gevonden. Monique heeft afspraken met deze persoon gemaakt. 

Komt voor 32 uur. 

2-9 MS: Monique heeft vraag welke 2 mensen uit MR mee willen lopen in traject voor begroting 2020. Liefst 

uit ouder en medewerkergeleding. Opzet komt begin oktober en moet in november ingeleverd 

worden 

2-9 MS: Schoolplan komende 2 vergadering op agenda. Format komt begin september beschikbaar 

vanuit SAAM. 

2-9 MS: Dit jaar gaat gekeken worden naar verdeling ruimtes tussen AVEM en de MSE. Ook is er een 

gesprek geweest met de buurt over het speelplein. Idee is dat zwarte zand wordt vervangen door 

gras. Voorwaarde dat school en buurt zorgen voor beregening in droge tijden. 

9-10 Gewichtenregeling is losgelaten en nu vervangen door een indeling aan de hand van referenties. 

Monique heeft inzicht gegeven hoe MSE zich verhoudt tot de uitgangsreferenties. Deze referenties 

hebben betrekking op aantal leraren, IB ondersteuning, Management en overigen. 

 Thema’s voor schoolplan wordt uitgewerkt. Monique heeft achtergrondinformatie gedeeld en geeft 

aan dat hier aan gewerkt wordt. Mogelijke thema’s: Nu Meer Montessori en Leren Zichtbaar Maken. 7 

November workshop samen met ouders. Eerste ‘schiet document’ volgt op eerst volgende MR 

vergadering. Schoolplan uiteindelijk klaar 20-12. 

9-10 MARAP mbt eerste helft 2019 besproken. Paar kleine vragen geweest over invulling en verantwoording 

in het document. Met name gesproken over Montessori Kind Werk Dossier. Dit blijkt niet helemaal t 

werken zoals gehoopt en team kijkt nu naar andere invulling om leren goed zichtbaar te maken. 

  

18-11 14e groep start in januari, nu als groep 1. Deze 14e groep kan ook in 2020-2021 gehandhaafd blijven. 

Vooruitzicht is dat leerlingenaantal komende jaren zal normaliseren 

18-11 14e groep komt in lokaal Crealab. Crealab zal naar boven verhuizen. 

18-11 Vacature inschrijftermijn sluit komende dagen. Vooralsnog geen sollicitanten.  

18-11 Schietdocument voor schoolplan is pas op 18-11 op sharepoint gezet. Oproep van Monique om hier 

als MR iets van te vinden. 

  

  

  

Datum MS MSE Onderwerpen k 

2-9 Punt 7 Taakverdeling:  

Voorzitter: Esther Smulders 

Notulist: Frank 

Post en Mail (GMR- ’t Elzend- etc): Erik 

Officiële reacties naar andere stakeholders: Erik 

Lief en leed: Maria 

Jaarverslag: Maria 

Agenda’s: Esther van Mun 
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2-9  Notulen vorig jaar goedgekeurd 

2-9  Notulen worden opgeslagen in de folder, in de app mededelen dat notulen zijn geplaatst. Binnen 1 

week iedereen reviewen. Geen opmerkingen dan definitief. Opmerkingen op notulen in de app. 

Geen reactie dan akkoord. Interessante onderwerpen uit notulen OR worden door Mirjam 

ingebracht. Erik brengt onderwerpen uit notulen GMR in. 

2-9  Data MR vergaderingen voor 2019-2020 starten om 19:30. Volgende data: 9-10  / 18-11  / 22-1 / 16-3 / 

13-5 (reserve) / 15-6 

2-9  Alle stukken plaatsen in map MR MSE Openbaar.  

2-9  Mirjam en Esther denken mee met begroting. 

2-9  Begroting MR moet doorgegeven worden aan MS. Mirjam en Esther willen vervolgcursus MR volgen. 

Frank en Maria willen basistraining. Onderzoeken of haalbaar is om dit op school te doen. Erik zoekt 

mogelijkheden uit. Esther zoekt uit wanneer begroting moet worden aangeleverd. 

2-9  Huishoudelijk regelement op agenda van 9-10 

2-9  Schoolkalender is dit jaar onvoldoende met MR besproken. Komend jaar eerder op de agenda 

zetten.  

9-10 Besproken dat Esther en Mirjam mee kijken met Monique over opstellen begroting. Wanneer zij geen 

onregelmatigheden of afwijkingen zien, hebben zij mandaat om namens de MR positief advies uit te 

brengen. 

9-10 Vanuit OR geen bijzonderheden 

9-10  Vraag om inventarisatie voor behoefte aan schoolkalender / gids bij andere ouders. Is dit vooral de 

agenda of juist schoolgids? Hiermee kan keuze gemaakt worden voor keuze van uitwerken. 

Mogelijkheid besproken van poll op Schoudercom. Onderwerp verder pas in januari actueel.s 

9-10 Saamvatting besproken over workshop begroting. Zitten aantal wijzigingen aan te komen met 

betrekking tot peiljaren en dergelijke. Per 2022 heeft MR instemmingsplicht op begroting ipv 

adviesrecht. Info is te vinden op www.geldstromendoordeschool.nl 

18-11 Zaken vanuit OR:  

 komt onderzoek naar hoe zaken rondom ouderbijdrage geregeld worden.  

 Zijn wat zorgen over gebruik van Schoudercom. Niet alle ouders lijken aangemeld te zijn 

(oorzaak onduidelijk) en groepsoverstijgende communicatie vanuit ouders lijkt niet mogelijk. 

Lastig voor klasseouders. Tot einde jaar kan klassenapp gebruikt worden. Einde schooljaar 

nogmaals bespreken. 

 Schuurtje met buitenmateriaal is in slechte staat, wordt gekeken of MSE dit moet oplossen of 

dat gemeente verantwoordelijk is. Is mogelijk geld vanuit OR beschikbaar en zijn ook ouders 

die willen bijdragen om reparatie te realiseren. 

18-11 MACON is redelijk leeg document dus nu niet relevant om te bespreken. 

  

  

  

  

  

 MR MSE GMR 

18-11 GMR heeft negatief advies gegeven over meivakantie, niet duidelijk wat dit betekent 

  

  

  

  

  

 ACTIELIJST 

Datum Actie 2019-2020 Wie/wanneer Afgerond 

2-9 Opnemen in huishoudelijk regelement dat ook PMR 

voorzitterschap mag voeren 

18-11 update: pakt Erik komende week op 

Erik  

2-9 Opmerkingen over MARAP verzamelen voor volgende 

vergadering 

Allen 9-10 

2-9 Schoolkalender bekijken zodat we alvast vragen kunnen 

bedenken voor de agenda van volgend schooljaar 

Allen (als kalender 

beschikbaar is) 

9-10 
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2-9 Stukje voor ‘t Elzend nav vergadering op 2-9.  

18-11 update; nog niet gelukt. Komt algemeen stukje 

over afgelopen periode. Erik probeert morgen aan te 

leveren. 

Erik  

2-9 Jaaroverzicht afstemmen met Monique.  Esther S 9-10 

9-10 Vraag om inventarisatie voor behoefte aan 

schoolkalender / gids bij andere ouders. Is dit vooral de 

agenda of juist schoolgids?  

 

Allen  

9-10 In huisregels van MR opnemen dat MR vanaf 2022 

instemmingsrecht heeft op begroting.  Hiervoor mogelijk 

een commisssielid tijdelijk aanwijzen. 

Erik  

9-10 Poll in schoudercom of kalender of juist schoolgids als 

belangrijk wordt ervaren ivm keuze hoe volgend jaar te 

distribueren. 

Esther S  

18-11 Besluiten wat MR wil doen met overgebleven MR geld. 

Dit dient dit jaar opgemaakt te worden, zo niet dan 

vervalt het het richting de algemene reserves van de 

stichting. Esther S vraagt aan team welke ideeën er zijn 

om geld in te steken. 

Esther S  

18-11 Werking en tevredenheid van Schoudercom einde 

schooljaar op de agenda van MR zetten 

Esther M  

18-11 Aangeven wat we missen of willen aanvullen aan opzet 

schoolplan. Oudergeleding opmerkingen naar Esther 

mailen of per app doorgeven aan Esther als er geen 

opmerkingen zijn. 

Allen  

18-11    

    

 Eerdere acties   

 Notulen op de website plaatsen (niet zeker of gedaan is) 

18-11 update; lijken moeilijkheden om nieuwe 

documenten up te loaden. Erik is er mee bezig. 

Erik  

 Navragen bij GMR: welke acties en overlegvormen staan 

er gepland met het OPR. 

18-11 Erik pakt op 

Erik  

 Opruimen Dropbox 

Iedereen kan Dropbox sluiten 

Erik 18-11 afgerond 

 Vergaderdata op de site zetten 

 

Erik 18-11 

afgerond 

 Statuten/Huishoudelijk regelement afronden 

18-11 Erik moet nog met Monique zitten  

Erik  

    

Datum Advies > MR MSE 2019-2020 

18-11 Positief advies op opzet van de begroting 

  

  

Datum Instemming>  MR MSE 2019-2020 

18-11 Opzet begroting goedgekeurd 

  

 


