
Agenda MR-vergadering do 28 november 17.30 – 19.00 uur Van Hallstraat 
Aanwezig MR: Freddy Groot (voorzitter), Edward Janssen, Mieke Willering (notulist). 

Aanwezig OR: Minne de Jager, Jochem Jansen 

Aanwezig directie: Bert Mellink. 

 
Presentatie door Minne van de begroting ouderbijdrage voor het komende jaar 
Jochem Jansen is de nieuwe penningmeester. De aankomende tijd doen Minne en Jochem het samen 
zodat Jochem het na verloop van tijd kan overnemen.  
Minne geeft aan dat het voor de begroting goed is om (i.v.m. dalende leerlingenaantal) te overwegen 
de bijdrage te verhogen of uitgaven goed in de gaten houden.  

- Digitale betaling ouderbijdrage –  is klantvriendelijk en snel. Jochem Jansen gaat dit 
uitzoeken (wellicht tikkie of andere vormen), daarbij wordt een brief uitgereikt aan iedereen 
die een hard-copy nodig heeft – heeft penningmeester zicht op  

- Vanuit MR de vraag: Graag een hoger bedrag voor avond4daagse, beetje karig  
- Minne past nog wat bedragen aan.  
- Minne nodigt de andere ouders (die hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor 

kascontrole) uit voor kascontrole.  
 
Verslag bijeenkomst hulpouders  

- Judith heeft de taak erbij als evenementencoördinator . Er waren 6 ouders  op de 
bijeenkomst. Heel enthousiast. Dit zal herhaald worden. Ook zal het dan in de nieuwsbrief 
komen (om aan ouders te laten zien wat deze avond heeft opgeleverd) 

 
Kandidatuur GMR 

- Freddy gaat in de GMR en gaat daarom de MR verlaten. Renske zal in de MR zitting nemen.  
We zullen weer even een nieuwe taakverdeling moeten maken m.b.t. voorzitterschap (en 
notulen).  

- Mieke gaat ervoor zorgen dat de GMR-nieuwsbrief ook aan wordt gemaild, of bij de stukken 
van de vergadering worden meegestuurd.  

 
Lopende zaken: ter info voortgang formuleren van missie en visie door team 

- Credo moet nog bepaald worden 
 
Voortgang schoolplein (Bert) 

- Bakken met groen komen in voorjaar en Ruben is bezig met speelgoed 
-  Klassen maken ook echt gebruik van plein Hogendorpplein 
- De situatie is nog wat te complex, bijstelling notulen: Bert vraagt subsidie aan, mits aan de 

voorwaarden is voldaan – nog niet in beeld wat de rechten zijn. 
- Verbinding zoeken met vve – regels, statuten, maar ook hoe kunnen we zorgvuldig doel 

realiseren.  
-    

Rondvraag 
Freddy: Wil iedereen even nadenken over de rol van voorzitter voor de MR. De functie komt vrij, wie 
wil?  
 
 

Actie Door wie? 

Posters maken Edward 

Checken achterban belang GMR Freddy, Marjorie, Coby 

Inloopochtenden organiseren Klaartje, Edward, Mieke  

Inloggegevens GMR delen eerstvolgende 

bijeenkomst 

Mieke  

 
 


