
Notulen MR vergadering 11 juni 2020  

 

Starttijd: 19:00 uur.  

Aanwezig: Tamara, Annette, Josélique, Anouchka, Marit, Michiel en Petra 

1. Notulen   

Vastgesteld. 

     

2. Punten directie  

- Corona periode/maatregelen 

Communicatie naar MR: goed betrokken, duidelijke vooraf opgestelde plannen.  

Voorstel musical: akkoord – positief dat dit kan worden uitgevoerd ondanks de maatregelen.  

Voorstel kamp: Toestemming aan de ouders van de groep 8 wordt gevraagd. MR is akkoord.  

 

- Formatie 2020- 2021 (PMR instemmingsrecht) 

Geen aandachtspunten – PMR geeft akkoord.  

 

- Doelstellingen jaarplan 2019-2020 update 

Geen aandachtspunten.  

 

- Schoolondernemingsplan 2019-2023 

Aangevuld met nieuwe visie, missie en leidende principes. De rest van het ondernemingsplan is 

verder niet gewijzigd. De jaartallen/ versies zullen nog wel aangepast moeten worden.  

Leidende principes, waaruit de PLG’s zijn voortgekomen zijn toegelicht.  

Wanneer deze geheel afgerond is zal deze opnieuw aan de MR gepresenteerd worden. Zal op de 

volgende vergadering weer op de agenda komen.  

 

- Prognose aantallen leerlingen en formatie schooljaar 2020-2021  

Leerlingenaantal: 190 per 1 oktober.  

Veel nieuwe aanmeldingen voor komend schooljaar. Helaas kunnen een aantal aanmeldingen niet 

worden meegeteld op de vaststaande teldatum van 1 oktober.  

 

- Vakantierooster 2020-2021 

Studiedag 19 februari wordt geschrapt en de 4 studiedagen die nu voor de onderbouw staan 

worden omgezet naar 2 studiedagen voor alle groepen. Alle groepen hebben op woensdag een 

gelijke eindtijd gekregen; het aantal studiedagen zal voor de onder- en bovenbouw hetzelfde zijn. 

 

- Visietraject van ’t Schoolhuys: update 

Toegelicht bij het schoolondernemingsplan.  

 

Begeleidingsplan: 

Afkortingen toelichten, omdat deze nu nog vrij onduidelijk zijn voor ouders. Bij de eerste vermelding 

uitschrijven. Het document wordt duidelijk en prettig leesbaar bevonden. Het schept een duidelijk 

beeld wat voor ondersteuning er op school kan plaatsvinden.  

 

 



  

 

3. Financiële planning – Budget MR – aanschaf hesjes 

100 – 6 tot 12 jaar  

10 volwassen hesjes  

Offerte aanvragen - Offerte wordt doorgestuurd, MR hier akkoord op geven.  

Logo in hoge resolutie aanleveren.  

 

Voor de volgende vergadering budget bespreken – wat willen we nog aanschaffen.  

 

4. Punten OV  Stichting leergeld – ouderbijdrage  

Stichting Leergeld stopt met het vergoeden van de ouderbijdrage voor activiteiten van de 

oudervereniging (OV). Stichting Leergeld helpt ouders met onvoldoende financiële middelen.    

Zij wenst haar geld te (gaan) besteden aan de meest noodzakelijke kostenposten. 

Advies naar OV is: 

Ouderbijdrage niet meer op papier meegeven, maar digitaal versturen.  

Wellicht dat dit straks ook via Social Schools geregeld kan worden.  

Ouders beter informeren over besteding van de ouderbijdrage.  

Aanvullend advies vanuit de MR:  planning aanpassen aan de begroting.  

 

Geen verdere OV punten.  

 

5. Punten GMR 

Jaarverslag 2019 Fectio is gepresenteerd.  

Een fout over de CITO eindresultaten van ‘t Schoolhuys is inmiddels gerectificeerd in het Fectio 

jaarverslag. 

Ingestemd met de aanvraag 10-14 jarige klas- bevoegdheid.  

Verschillende leerkrachten zijn hiervoor al benoemd, zowel PO als VO leerkrachten.  

 

6. Post  

Geen 

 

7. Rondvraag  

Geen punten voor de rondvraag.  

 

Volgende agenda punten: 

- Statuten en reglementen bespreken.  


