
Notulen 25 juni 2018  

 Aanwezig: Saskia, Veerle,  Graciella, Ira, Jin, Jos (OR), Bas (OR) en Annemarie (VZ) 

  

Opening 

Notulen vorige vergadering  

De notulen staan nog niet op de website. Veerle gaat hier achteraan en regelt dit met Mariëlle.  

 

Mededelingen 

Voor Jin is dit de laatste vergadering. Volgend jaar heeft hij geen kinderen hier meer op school.  

 

We brengen een kleine wijziging aan in de agenda, we beginnen met het punt over de ouderbijdrage 

aangedragen vanuit de OR. Hierna zullen de aanwezige OR leden de vergadering weer verlaten.  

Ouderbijdage OR 

De OR heeft een voorstel liggen om de ouderbijdrage te verhogen van 75 euro naar 90 euro per 

leerling. Er volgt een discussie waarbij verschillende standpunten worden belicht. Uiteindelijk 

besluiten we dat de ouderbijdrage 75 euro blijft voor het schooljaar 2018/2019. In de OR gaan ze 

bekijken of er wellicht een verhoging nodig is voor het jaar daarop.  

Algemene reguliere bespreekpunten  

1. Binnengekomen post 

Er ligt een oproep vanuit het SPPOH voor nieuwe leden voor hun ondersteuningsplanraad. Er 

is niemand uit de MR die hier gehoor aan wil geven.  

2. GMR post  

3. DHS 

4. Terugkoppeling OR  

5. Inloopochtenden 

Bespreekpunten:   

1. Schoolgids 

We lopen de schoolgids door, waarna we onze versie inleveren bij Saskia. Zij zal de 

aantekeningen en opmerkingen verwerken tot een nieuwe versie. Ira kijkt deze thuis nog 

door en koppelt dit terug aan Saskia. Saskia stuurt de nieuwe versie door naar ons. 

Annemarie zorgt dat het instemmingsformulier hiervoor getekend wordt voor de laatste 

schooldag.  

2. Concept jaarplan 

Dit is er en wordt in de vergadering van augustus verder besproken. Het is de leidraad 

geweest voor de taakverdeling binnen het team.  

3. Jaarschema incl margedagen 

Deze is definitief met de wijziging die we besproken hebben op de laatste vergadering. Saskia 

mailt deze nog naar iedereen door inclusief de urenverantwoording.  

4. Overblijf   

5. Communicatie en veiligheidsplan  

Er zijn afgelopen week interviews geweest met ouders, kinderen en personeel. Dit wordt 



verwerkt in een actieplan wat voor het einde van dit kalenderjaar af moet zijn. We 

verwachten dit in september te kunnen bespreken in de MR vergadering.  

6. Formatie 

Er is gesproken over de formatie.   

7. Vergaderschema 2019/2020 

We gaan volgend schooljaar 2x op maandag en 2x op dinsdag vergaderen en de laatste 

spreken we nog af. De eerste vergadering zal op 10 september zijn. Dan stellen we de rest 

van de data vast en prikken we ook een datum om met elkaar uit eten te gaan.  

8. Rondvraag en sluiting   

Op de agenda van de eerste vergadering gaan we kijken naar de gedetailleerde begroting en 

afrekening van de OR. Annemarie vraagt deze op.  


