
 
Notulen MR Vergadering 
 
 

Algemeen 

 

Datum  Maandag 19 november 2018  

Tijd  18:30 – 20:30 

Lokatie  Schoolplein, Utrecht 

 

Deelnemers      Aanwezig     

  

EAN  Edwin van Anraad (Voorzitter, OG)   ✓ 

JRE Joëlle Rennen (PG)    ✓ 

LTH Loes Thomas (PG)    (afwezig i.v.m. ziekte) 

TKO Thijs Kok (PG)     ✓ 

MRI Marjan Rinsma (OG)    ✓ 

MPE Michael Peters (OG)    ✓ 

FWA Fleur van Walbeek (Directie)   ✓ 

 

Notulen MR Vergadering 

 

1. Opening, vaststelling agenda en korte algemene mededelingen 

Edwin opent de vergadering. 

Om te zorgen voor een betere voorbereiding van de vergadering, is het verzoek om in het vervolg items welke 

meer tijd vragen dan één minuut vooraf aan te melden als agendapunten. Zonder onderwerpen is het lastig om 

een agenda voor te bereiden en er moet worden voorkomen dat niet geagendeerde items meer tijd en discussie 

vergen dan bedoeld. Voorstel is om daarom zoveel mogelijk stukken vooraf te delen zodat men geïnformeerd 

deel kan nemen aan de vergadering en zich kan voorbereiden bij het vormen van een mening of het maken van 

een besluit. Dit wordt overeengekomen met de groep. De agenda wordt goedgekeurd.  

2. Verslag en actiepunten vorige bijeenkomst 

De notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen en hierin worden nog even wat aanvullingen gedaan 

zodat informatie volledig is. Deze kleine aanpassingen worden direct uitgevoerd zodat de notulen kunnen worden 

gepubliceerd.  
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De volgende actiepunten worden besproken; 

• Inzet Leergaloos 

Dit initiatief is inmiddels opgepakt. Er is door Fleur en Joëlle rond het einde van de maand een afspraak gemaakt 

met een iemand van Leergaloos ter verkenning van de mogelijkheden.  

• Buitenspeelpauze 

Ter verheldering van het onderwerp wordt vermeldt dat dit samen valt met CAO besprekingen welke in volle gang 

zijn. Het voorstel is om het actiepunt te veranderen naar ‘CAO update’ en zodra hier meer duidelijkheid over is te 

agenderen als onderwerp op één van de komende MR vergaderingen. 

• Opzet Reglement MR 

Er is wat mailwisseling tussen Fleur en Edwin geweest. Nog steeds concludeert men dat het niet helder is wat het 

reglement precies is. Er moet vanuit de GMR of de KSU een reglement worden aangeboden aan deze MR en er 

is geen mogelijkheid geweest om na te gaan wat het reglement precies is. Fleur stelt voor om Edwin in contact te 

brengen met een juiste persoon binnen de GMR/KSU om ervoor te zorgen dat dit wordt opgelost. 

• Opzet verdere versterking imago/saamhorigheid 

Hier wordt nog nagedacht aan verschillende opties, waaronder een ouderfeest. Het doel hiervan is het creëren 

van een momentum welke trigger kan zijn om ouder meer kennis te laten maken met elkaar en daarmee het 

netwerk van ouders onderling vergroot. 

• Formalisatie alcohol- en rookbeleid (Q2 2019) 

Dit actiepunt wordt aangepast naar; herzien van alcohol- en rookbeleid. De OG wil graag het huidige beleid inzien 

en toetsen op actualiteit. Wanneer deze aansluit zal deze ter informatie onder de aandacht worden gebracht bij 

de ouders en verzorgers van de school. 

• Voorstel onderwerpen voor de rubriek ‘Wist je dat?’ 

Op basis van de vorige vergadering is er wat meer nagedacht over de insteek van dit plan. Voorstel is om de 

rubriek niet als vaste rubriek te introduceren. Wel kunnen ad-hoc thema’s die op dat moment spelen worden 

uitgewerkt. Denk hierbij aan voorbeelden voor de komende periode als;  

o Hoe vieren we het Sinterklaasfeest? 

o Hoe spelen we buiten? 

Het actiepunt blijft voorlopig in de actielijst staan om de OG de ruimte te geven onderwerpen aan te dragen. 

Volgende vergadering zullen we kijken of deze vorm van invulling leidt tot het gewenste resultaat. 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
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4. MR Jaarverslag 2017-2018 

Het concept MR Jaarverslag is ter inzage neergelegd bij de leden. Er zijn geen opmerkingen op het document en 

wordt daarmee officieel goedgekeurd voor publicatie. 

5. Mededelingen van de schoolleiding 

Er zijn geen mededelingen van de schoolleiding. 

6. Jaarplan 2018-2019 

Het jaarplan was al gepubliceerd en wordt al toegepast. Echter, het plan is ter inzage neergelegd bij de leden. Er 

zijn geen aanpassingen voorgedragen danwel andere opmerkingen gemaakt. De MR bekrachtigd de goedkeuring 

van het jaarplan. 

7. Begroting 

De begroting wordt KSU breed opgesteld en eerst bij de GMR neergelegd. Helaas is de begroting nog niet 

afgerond en KSU werkt momenteel hard om de begroting af te ronden. Vooruitlopend op de begroting wordt 

mede gedeeld dat zowel vanuit het kabinet als de KSU breed aangedrongen wordt op bezuinigingen. Die zullen 

ook onze school raken. Met het uitwerken van de begroting streeft de KSU ernaar om met een toelichting meer 

inzicht te geven. Zodra de begroting klaar is, langs de GMR is gekomen, zal de begroting met de MR worden 

besproken. 

8. Schoolpleinen 

De verbouwing van het schoolplein aan de Pallaesstraat is tijdens de herfstvakantie afgerond. Men is erg 

tevreden met het resultaat. Voor het schoolplein aan het Schoolplein wordt wat nadere informatie ingewonnen en 

hiervoor wordt binnenkort de mening van de ouders gevraagd met behulp van een enquête. Het eerste 

aandachtspunt voor het plein is het speeltoestel, welke waarschijnlijk pas in het voorjaar kan worden vervangen 

ivm het weer.  

9. Het Sinterklaasfeest 

Ieder jaar spelen er rondom het Sinterklaasfeest veel zaken die invloed hebben op de invulling en organisatie van 

het feest. Het blijft een feest die de school wilt blijven vieren voor de leerlingen op school. Men beseft dat er veel 

discussies en meningen zijn over de invulling en het karakter van het feest. Het is belangrijk om als school 

bewust te zijn van de verschillende meningen en open te staan voor een dialoog. Wel moet worden gesteld dat 

de omvang van de discussie de lokale school (en zelfs de KSU) overstijgt en het altijd lastig manoevreren blijft om 

het feest invulling te geven welke iedereen tevreden stemt.  

Vooropgesteld dat het feest wordt georganiseerd voor de kinderen probeert de school aansluiting te houden bij 

het Sinterklaasjournaal en gebruikt zij deze richtlijn als invulling voor de viering op school. Concreet betekent dit 

dat dit jaar de school roetveeg Pieten zal verwelkomen. 

Het is duidelijk dat door deze keuze er nog steeds ouders of verzorgers zijn die zich niet kunnen vinden bij deze 

invulling van het feest. Echter steunt de MR de keuze van de school vanuit de optiek dat hierbij geen specifieke 

voorkeur wordt gemaakt in de standpunten van verschillende partijen. 
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10. Herziening Planning MR Vergaderdagen 

Om de vergaderdagen beter aan te laten sluiten op het weekritme van de leden zijn de volgende vergaderdagen 

gewijzigd; 

• maandag 18 maart 2019 wordt verplaatst naar donderdag 14 maart 2019 

• woensdag 26 juni 2019 wordt verplaatst naar donderdag 27 juni 2019 

 

11. W.V.T.T.K. en afronding 

Er volgt nog een update over het project duurzaamheid. Er is informatie ingewonnen over een lespakket welke 

wellicht volgend schooljaar kan worden uitgevoerd. Om de haalbaarheid te toetsen, wordt afgesproken om in 

eerste instantie te inventariseren bij het team leraren in hoeverre het mogelijk is om het lespakket op te nemen 

tijdens komend schooljaar. Als dat is gebeurd zijn er nog andere uitdagingen, waaronder budget voor de 

aankoop. Volgende vergadering zal hierop worden teruggekomen. Duidelijk is dat een eventuele aanschaf van 

een lespakket in plaats zal komen van een plasticdag, zoals eerder besproken. Deze zal dit schooljaar dan ook 

niet plaatsvinden. 

De vergadering wordt afgerond om 20:25 uur. De volgende vergadering is op 30 januari 2019. 

 

Actiepunten 

 

# Onderwerp Status Eigenaar Initiatie Deadline 

1 Inzet Leergaloos Open FWA/EAN 25jun18 30jan19 

2 Inzicht ‘Katholieke identiteit’ Open FWA 24sep18 - 

3 Inzicht ouderbijdrage Open FWA 24sep18 30jan19 

4 Opstellen MR Jaarverslag 2017-2018 Open EAN 24sep18 afgerond 

5 Status duurzaamheid ‘Plastic dag’ Open TKO 25jun18 - 

6 CAO update Buitenspeelpauze Open FWA 24sep18 30jan19 

7 Feedback Jaarplan 2018-2019 aanleveren MPE Open ALL 24sep18 afgerond 

8 Opzet Reglement MR Open EAN 25jun18 30jan19 

9 Opzet verdere versterking imago/saamhorigheid Open MPE 24sep18 30jan19 

10 Status initiatief ‘schoolkrant’ media (Q1 2019) Open MRI/TKO 24sep18 30jan19 

11 Status Nut en ouderopinie ‘MontiStory’ Open OG 24sep18 30jan19 

12 Herzien Formalisatie alcohol- en rookbeleid Open EAN 24sep18 08mei19 

13 Voorstel onderwerpen voor de rubriek ‘Wist je dat?’ Open OG 24sep18 - 

14 Herzien MR vergaderdagen 2018-2019 Open JRE 24sep18 afgerond 

 

 


