
Notulen MR-vergadering 
Datum: 24 januari 2018     Voorzitter: Edwin 
Aanvang: 18.15 uur            Notulist/actielijst: Anoek 
Locatie: Pallaesstraat 
 
Aanwezig: Edwin van Anraad, Loes Thomas, Thijs Kok, Nicole Maarse, Anoek van 
der Leest, Joëlle Rennen, Fleur van Walbeek  
 
 
pt Onderwerp Status I / M / B 

(I = Informatief) 
(M= Meningvormend) 
(B = Besluitvormend) 

Actie 
door: 

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda 
De vergadering van maart staat niet in de 
jaarplanning, maar is wel ingepland. Op woensdag 21 
maart om precies te zijn. Die vergadering is de laatste  
vergadering voor Anoek, want haar termijn zit er per 1 
april op. Er moeten verkiezingen worden gehouden.  

B 
 

Edwin 
 

2. Verslag en actiepunten vorige bijeenkomst  
De meeste punten van de vorige vergadering zijn 
afgerond of er wordt aan gewerkt. Er wordt een 
afspraak gemaakt met de technische man van de 
KSU om punten rond de mogelijkheden voor 
verduurzaming van het gebouw door te nemen. Ook 
staat een overleg gepland voor de herinrichting van 
de schoolpleinen. Thijs geeft aan dat de actie rond de 
inzameling van plastic ergens in mei plaats zal vinden  
De notulen worden goedgekeurd. 
 

I/M Edwin 
 

3. Ingekomen stukken 
Er is een uitnodiging binnengekomen voor een 
bijeenkomst van MR-voorzitters van KSU-scholen op 
12 maart. Edwin gaat erheen. Edwin werd gevraagd 
een brief te ondertekenen die de MR-voorzitters naar 
de KSU willen sturen. Het gaat om de 
informatievoorziening over het financiële beleid. Een 
aantal MR-voorzitters heeft een lijst met harde eisen 
hiervoor opgesteld. Onze MR ondersteunt het 
initiatief, maar ondertekent de brief niet, omdat de 
eisen die erin staan niet overeenkomen met de 
schoolsituatie. Edwin gaat informeren waarom de 
brief op deze manier is opgesteld. We discussiëren 
over de vraag in hoeverre je als MR de gehele 
begroting wilt controleren. Fleur geeft desgevraagd 
aan dat de begroting die de KSU voor de school 
maakt voor haar dusdanig onduidelijk is, dat ze niet 
goed zou kunnen uitleggen hoe deze in elkaar steekt. 
Dat vindt de MR onwenselijk. Edwin neemt dit mee 
naar de bijeenkomst op 12 maart. Verder lijkt het 
vooral een onderwerp voor de GMR.  
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4.  Agendapunten: 
 
Voortgang ICT 
De afgelopen twee jaar is ICT een belangrijk punt 
geweest in de MR. Inmiddels zijn de ICT-zaken goed 
op orde. De leerkracht die zorgdraagt voor de ICT 
heeft dit jaar ambulante tijd (een dag in de drie 
weken) om computers/chromebooks te installeren, 
digiborden te controleren en als helpdesk op te 
treden. Dit werkt zeer goed.  
 
Vanaf groep 3 heeft iedere groep nu de beschikking 
over chromebooks (ca. zes per groep, maar bij 
grotere opdrachten wordt er onderling gerouleerd). In 
juni worden twintig chromebooks extra besteld. De 
vaste computers moeten uiteindelijk de klassen uit. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
Ouders en leerlingen krijgen dit jaar een 
tevredenheidsenquête voorgelegd. Deze is opgesteld 
door de KSU. Het MT heeft extra vragen toegevoegd. 
De MR heeft geen extra vragen toe te voegen.  
 
Begroting  
Fleur licht de MR in over de investeringsbegroting 
voor 2018 (gaat per kalenderjaar). Er wordt dit jaar 
onder andere geïnvesteerd in lockers voor OB5, 20 
chromebooks, laadkasten voor chromebooks,  
3 touchscreens, nieuw Montessorimateriaal, de 
tweede helft van de materialen voor Da Vinci 2.0, de 
herinrichting van de schoolpleinen en het 
binnenschilderwerk op Pallaesstraat. Ook is er geld 
begroot voor nieuwe methodes.  
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5. Lopende zaken:  
Fleur laat weten dat de OC heeft aangegeven dat ze 
het jammer vinden dat het steeds neerkomt op 
dezelfde ouders die helpen bij activiteiten. De 
oudergeleding van de MR wil hierover meedenken. 
Edwin plant een vergadering met de voorzitter van de 
OC in.  
 

 
 

 
 

6. W.v.t.t.k. en rondvraag:  
• Er moeten verkiezingen komen voor de 

vervanging van Anoek. In de nieuwsbrief van 
8 februari gaat de eerste oproep voor 
kandidaten uit. Geïnteresseerden kunnen 
eventueel de vergadering van 21 maart 
bijwonen. 
 

• Fleur informeert de MR over de eindadviezen 
van groep 8, die deze week zijn opgesteld.  
De school is tevreden over de uitstroom. De 
adviezen gaan donderdag 25 januari mee 

  



naar huis.  

7. Punten volgende bijeenkomst/sluiting 
De volgende vergadering is op woensdag 21 maart 
op locatie Schoolplein.  
Punten o.a: cultuur.  

  

  
Verslag/ actielijst: 
 
  Actiepunten: 
 
Onderwerp: Status: Eigenaar: 
Overleg verduurzaming met contactpersoon KSU Lopend Fleur/Anoek/Nicole 
Bericht nieuwsbrief wegwerpartikelen bij de lunch Lopend Anoek 
Overleg groene schoolpleinen Lopend Nicole/Anoek 
Plastic-inzameldag Lopend Thijs 
Overleg OC met oudergeleding inplannen Lopend Edwin 
Verkiezingen voorbereiden Lopend Oudergeleding 
Stukje over verkiezing in nieuwsbrief 22 feb Lopend Anoek 

 


