
Notulen MR-vergadering 15 maart 2018 20.00 uur 

 
1. Opheffen Schoolcommissie (update) 

In de meest recente vergadering van de Schoolcommissie is tot opheffing 
besloten. Dit wordt in een laatste vergadering bekrachtigd.  
Ron de Rijk (penningmeester Schoolfonds) is aanwezig om het bestaan van het 
Schoolfonds toe te lichten. Het fonds is ondergebracht in een stichting die bij 
de KvK is geregistreerd, gegevens hierover zijn echter onbekend.  
Hij legt uit dat voorheen een vrijwillige bijdrage werd uitgevraagd en besteed 
aan zaken, die niet uit andere middelen kon worden bekostigd. De 
Schoolcommissie adviseerde over de aanwending. Het fonds is nagenoeg 
geheel uitgeput. Volgens de WMS heeft de oudergeleding van de MR 
instemmingsbevoegdheid over de toekomstige bestemming van het restant. 
Op het moment wordt overwogen deze over te hevelen naar de 
OuderVereniging. Jeannette bespreekt dit met Karen de Boer (OV).     

Het “Nonnenfonds” daarentegen is al enige jaren onaangeroerd. Dit is een 
subrekening van het Schoolfonds en daarmee vermoedelijk ondergebracht in 
een separate stichting. Jeannette en Ron hebben enkele weken geleden 
gesproken over de besteding. Jeannette zal met het team een plan maken om 
dit fonds in maximaal 3 jaar af te bouwen. Om deze Stichting zo snel mogelijk 
te kunnen opheffen, is het idee de gelden te parkeren op een rekening van de 
school.   

2. Aandachtspunten MR (processen en structuren) naar aanleiding van training 
 
Steven vertelt over de door de ouders en leerkracht bijgewoonde MR Start-
cursus. Het is voor onze MR met name leerzaam te weten, dat veel van de 
beslissingen en adviezen niet op GMR- maar MR niveau liggen. Het is 
raadzaam alle stukken die door de GMR worden voorgelegd daarmee 
“lokaal” te ratificeren. Op het moment ontvangen wij geen stukken of enige 
communicatie van de GMR. Hubert gaat hier achteraan (ook een 
aandachtspunt om te bespreken als de directie in mei aanschuift). 
Ook het punt besluitvorming is in de training besproken. Hubert zal een 
voorzet tot een Huishoudelijk Reglement. Daarnaast is behoefte te 
achterhalen wat exact onze rechten zijn bij een adviesthema als 
nieuwbouw. Hubert zal bij de Christelijke Stichting (gegevens door 
Jeannette te delen) pogen juridisch advies in te winnen over de exacte 



standing van de MR op dit thema. 
 

3. Staking 14 maart (update) 
Er is wederom door de personeelsgeleding deelgenomen aan de staking, 
ook in Den Haag. Het werkdrukakkoord is rond (er is voor komend 
schooljaar geld toegewezen voor het verlichten van werkdruk), de 
personeelsgeleding heeft instemmingsrecht vóór de vergadering van mei 
over de aanwending. Er is bijvoorbeeld enthousiasme over het aanstellen 
van een evenementencoördinator. 
Discussie met de minister over het gelijktrekken van salarissen met het VO is 
nog gaande. De verwachting is dat onze school dit schooljaar niet meer zal 
staken (i.v.m. de estafette-systematiek rond de stakingen). 
 

4. Communicatie School > ouders (update) 
Er is een communicatiedeskundige op stichtingsniveau uitgenodigd. Dit, 
omdat de meningen over gebruik,  naar aanleiding van de voorzet door de 
MR, uiteen lopen.  
 

5. Communicatie MR > ouders (update) 

Ria heeft een moderator gevonden om een ouderpanel te begeleiden.  
Gezien de resterende tijd dit schooljaar is het niet realistisch nog een avond 
te organiseren. Ria zal een opzet maken hoe een dergelijk panel te plannen, 
welke onderwerpen in aanmerking kunnen komen en hoe andere scholen 
dit aanpakken. 
 

6. Introductie ClubCollect OV 
De OV overweegt per komend schooljaar de vrijwillige bijdrage te 
automatiseren. De inning kan via iDeal en herinneringen worden zijn 
geautomatiseerd, waarmee het proces wordt vergemakkelijkt. 
 

7. Continurooster 

Er lijkt onder ouders te worden gesproken over de mogelijkheden tot 
implementatie van een continurooster. De personeelsgeleding is geen 
voorstander (onder andere i.v.m een korte pauze tussen de middag). 
Er zijn verschillende varianten mogelijk, waaronder 5 gelijke dagenmodel.  
In oudergeleding nader te bespreken hoe breed dit onderwerp leeft en in 
algemene zin te achterhalen wat er aan onderwerpen vanuit de ouders in te 
brengen is in de MR vergaderingen. 



 
8. Integraal Huisvestingsplan 

Plan is begin maart in de gemeenteraad besloten, de gemeente gaat 
hiermee middels een commissie aan de slag. Vraag is welke gevolgen de 
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen hebben op doorgang en planning. 
Het plan voorziet voor onze school in vervangende nieuwbouw. Zoals onder 
punt 1 aangegeven zal de MR eerst advies inwinnen over haar standing op 
dit onderwerp. Daarnaast zal Paul worden gevraagd uit het Bestuur de 
volgende vergadering bij te wonen (als portefeuillehouder huisvesting). 
 

9. Rondvraag 

Steven: oppassen dat we als MR niet achter feiten aanlopen. Zie daartoe de 
door hem op te stellen mail aan Paul m.b.t. de huisvesting. 

 

Actielijst     Wie   Status 

Aanschrijven leden Stichting  Jeannette/Ron  Vóór einde jaar 17/18 

Schoolfonds ter opheffing 
 

Opheffen TSO     Jeannette/Daniel  - 
Afscheid Sven    Ria/Jeannette  - 

Opzet Huishoudelijk Reglement MR Hubert   - 

(bij GMR) 

Paul mailen huisvestingsplannen  Steven 

Juridisch advies over standing  Hubert 
MR bij thema als nieuwbouw 
 

Feedback a.d.h.v. input ouders  Steven/Hubert 


