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Notulen medezeggenschapsvergadering 16 januari 2019 
 

Aanwezig: 
MR leden: Anja Ris (voorzitter), Isabelle van der Helm, Liza Koolhoven, Sandra Pellikaan,  

Suzan den Os, Fenny de Blois (notulist)  
Directie: Dionne van der Helm 
Afwezig:  x 
 
 
Nieuwe taakverdeling 
Suzan neemt de taak van voorzitter op zich en Fenny neemt de taak van secretaris op zich.   
 
 
Notulen vorige MR-vergadering 
Het emailadres van de MR is nog niet gekoppeld aan een contactpersoon. Isabel zorgt dat dit gekoppeld wordt 
aan het emailadres van Suzan, belangrijke mail wordt doorgestuurd. 
 
In de nieuwsbrief kan Fenny de Blois (06-11167302) als contactpersoon genoemd worden, naast 
mr@bernadettemariaschool.nl  
 
Graag de laatste notulen op de website plaatsen, deze zijn nu van 21 maart. Ook dienen de namen aangepast 
te worden. 
 
Actiepunten: 

- AVG-vraag krijgen we 22 jan teruggekoppeld via Femke. 
- Te agenderen punten omzetten naar jaarplanning, opnemen: 

• Boost: Pedagogisch plan, begroting en jaarplan. 
• Dalende leerlingaantal voor volgende keer op de agenda. 

 
Notulen akkoord. Dionne zet de notulen op de site.  
 
 
Begroting 
Begroting wordt gemaakt vanuit de stichting, vanuit de school wordt budget aangevraagd voor posten die op 
de planning staan. De begroting is sober ingezet ivm de terugloop in de Bomenwijk. Ivm met die daling daalt 
ook het WTF, er wordt geprobeerd dit intern op te lossen.  
 
Opmerkingen vanuit de MR: 
• Kan er een kolom met 2018 toegevoegd worden, ter vergelijking. 
• 3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies. De gemeentelijke bijdragen zakken enorm, de 

gewichtenregeling is gewijzigd waardoor krijgen we minder toeslag ontvangen. De gemeente is gestopt met 
de OAB gelden. De school heeft de gemeente hierover aangeschreven en we ontvangen dit jaar 2 maal 
frictiekosten ter vervanging. 

• 3.5.5 Ouderbijdragen en schoolgelden. Dit bedrag gaat € 1000 euro omhoog. Terwijl de leerlingen afnemen 
en de ouderbijdrage gelijk blijft, Dionne zoekt uit. 

• 4.3.6 Heffingen, dit bedrag is een begroting voor de gemeentelijke heffingen. 
• 4.1.2.3 Scholing, IPB: voor dit jaar staat er een rots en watertraining op de planning 

(groepsvormingsopleiding). Zodat we deze (kostbare) training niet meer hoeven in te huren. IPB (uitwisseling 
van personeel) is lastig te realiseren aangezien het tekort aan personeel. 

• Het budget voor MR, is te gebruiken voor opleiding. 
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Jaarverslag MR 
Goedgekeurd kan op de site geplaatst worden (Dionne). 
 
 
Post 
• Blad ‘Info MR’ neemt Sandra mee en koppelt interessante punten terug. 
• Cursusaanbod  
 
 
Vanuit de GMR 
• MR-statuten 

Enige vraag vanuit de MR: Bij Artikel 3 staat dat er naast een personeels lid ook een ouder dient deel te 
nemen, is dat een verplichting? 

 
• Begroting 2020 van de Laurentius Stichting 

Doelstelling is een sluitende begroting, vanuit solidariteit worden de verliezen door elkaar gedragen. Er moet 
wel een keerpunt komen: de scholen die in de plus eindigen willen ook een gedeelte hiervan aan zichzelf 
uitgeven. 

 
Fenny koppelt bovenstaande punten terug aan Femke. 
 
 
Mededelingen 
• Personele zaken i.v.m. nieuwe collega’s, ziekte, vervanging en verlof worden gedeeld.  
• Directieoverleg: 

- Om dit overleg een boost te geven is de opstelling van het BEstuur gewijzigd. Zij zitten nu verspreid 
door de zaal. Ook dient elke kerngroep punten/input/sprekers aan te leveren voor de vergaderingen. 

- Kwaliteitsmatrix is een instrument om de school continue te monitoren, ook voor onze school is deze 
ingevuld. Tijdens de studiedag is dit een onderdeel van het programma. 

- Afgelopen jaar hebben we een interne audit gehad, als nul-meting. Op dit moment is dat een vrijwillige 
keuze geweest. Wel is het de wens van het Bestuur om dit op elke school te laten uitvoeren. De 
uitkomsten vanuit de interne audit waren erg subjectief dit is wel een actiepunt voor de commissie die 
de interne audits uitvoert.  

 
 
Ouderbetrokkenheid, gesprekcyclus, zilveren weken, doorontwikkeling 
Anja legt de speerpunten van de MR aan de nieuwe leden uit. 
 
 
Vergaderdata vaststellen 
We zullen om en om op dinsdag en donderdag vergaderen, na het eerste uur van de vergadering zal Dionne 
aansluiten. 
 
 
Rondvraag en sluiting 
• Compliment voor Dionne voor de uitleg in de mail over de staking. 
• De ouderraad heeft een klacht ontvangen over de communicatie nav de film die gemaakt is. We zetten dit 

punt op de agenda voor volgende keer. 
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Agendapunten voor volgende keer: 
• Jaarplan voortgangsbewaking 
• Communicatie omtrent foto/film momenten ivm AVG 
 
 
Actielijst 

Wat Wie Wanneer 

MR gedeelte op website updaten: 
Laatste notulen plaatsen 
Aanpassen namen van de leden 
Jaarverslag op website plaatsen 

Dionne Zsm 

AVG-vraag m.b.t. foto’s eigen telefoon 
leerkrachten 

Femke bij GMR 
gebracht 

Volgende GMR-
vergadering antwoord 
(22 jan) 

Toevoegen contactpersoon MR in nieuwsbrief Dionne Zsm 

Mailadres MR checken en juiste adres koppelen 
aan mail van Suzan 

Isabel Voor 24 jan 

Jaarplanning maken Fenny/Suzan Voor 31 maart 

Begroting: terugkoppeling Dionne Voor 31 maart 

Femke informeren nav GMR punten Fenny Zsm 

   

   

 

  

Volgende MR-vergaderingen 
(19.30 uur BMS)  

Volgende GMR-vergaderingen  
(19.30 uur op het Stafbureau) 

Dinsdag 31 mrt 
Donderdag 14 mei 
Dinsdag 30 juni 
 

  22 januari 
26 maart 
19 mei 
23 juni 

    

    

 


