
Notulen MR vergadering dinsdag 1-10-2019 

Aanvang: 19.00 uur 

Aanwezig: Arne, Manon en Kirsten 

Afwezig: Leroy 

1) Welkom 

Welkom  

 

2) Mededelingen  

- Informatiemarkt: 

Tips en tops besproken die ouders hadden meegegeven. Deze kunnen we zeker meenemen 

als we nog eens een informatiemarkt doen.  

- Wee-Play: 

Gesprek was gericht om naar de toekomst te kijken. Concrete afspraken: om meer samen 

naar buiten te treden en te onderzoeken waar samenwerking mogelijk is. Lastig zijn de 

verschillende wettelijke eisen deze zijn vanuit het GGD voor kinderopvang veel strenger dan 

voor onderwijs. 

 

- Begrotingsgesprek: 

Op 1 oktober 2019 hebben wij maar 78 leerlingen i.p.v. de 90 leerlingen zoals vorige jaar 

tijdens het gesprek begroot was. Hierdoor is er voor 12 leerlingen minder aan financiële 

middelen beschikbaar. M.n. de personeelskosten komen hierdoor onder druk te staan, maar 

door toezegging CvB zal dit gelukkig geen consequenties hebben. 

 

Richting schooljaar 2020/2021 zal goed gekeken moeten worden naar inzet personeel. Een 

klein te kort mag, tijdens het formatiegesprek in het voorjaar van 2020 zal goed gekeken 

moeten worden naar inzet MT, OOP en conciërge. Voor dit en komend schooljaar voorzien 

we geen problemen. 

 

Vanuit prognose zal ons leerlingenaantal de komende jaren rond de 80 leerlingen zitten. Een 

kans ligt in profilering in de grensstreek. 

 

3) Notulen vorige vergadering 

Goed gekeurd 

 

4) Mededelingen/post door Kirsten 

- 

 

5) Nieuws uit GMR (platform) . Opmerkingen n.a.v. vorige Platformvergadering. Vooruitblik 

volgende Platformvergadering 

Arne is helaas niet naar de vergadering kunnen gaan en er was ook niemand in de 

gelegenheid om in zijn plaats te gaan. We hebben globaal de documenten vanuit de gmr 



doorgenomen. Belangrijke dingen die aan bod kwamen; noodplan, vakantieregeling, 

uitbreiding werkdrukgelden, klachtenregeling.  

We hebben afgesproken dat ieder mr-lid dit nog even voor zichzelf goed doorneemt.  

 

6) Rondvraag 

- Arne geeft aan interesse te hebben regionale mr bijeenkomst. Voor mr-leden zijn hier geen 

kosten aan verbonden. Dit is op 28 oktober in Den Bosch 

- Volgende keer de mr- agenda tijdig sturen 


