
 

 

 

 

 

 
Notulen MR vergadering donderdag 27-06-2019  
 
Aanwezig/afwezig:    Functie Aanwezig Afwezig 
AZ Anja van der Zwan PG   X  
SB Suze Borst OG   X  
NS Nadine Scherp OG  Notulist X            
ML  Marleen Lindeman  -   Kandidaat-lid  X  
WH Wilfried Honshorst OG  (Vice) Voorzitter X  

MM Marianne Meesters PG   X  
HE Hans van Elburg -  Directeur X  
MJ Micha Jansen -                Adjunct directeur                                                 X 
       
 
Voorbespreking MR  

 
We starten om 19.45 uur. 
 
Welkom aan Marleen. Marleen is tot nu toe de enige kandidaat voor de OMR die zich heeft aangemeld. Zij 
woont de vergadering bij als toehoorder. 
 
Vanuit het team zijn er 2 kandidaten, waarvan er 1 gekozen moet worden. De beide teamleden schrijven 
een motivatiestukje en het team stemt vervolgens. De verkiezing loopt t/m woensdag 3 juli. Marianne en 
Anja vormen samen de kiescommissie. 
 
Voorstel voor vergaderdata volgend schooljaar zijn door Wilfried ingediend bij Hans. Dit moet nog naast 
de jaarplanning gelegd worden. Van de voorgestelde data kunnen 13-2 en 23-4 niet geven Anja en 
Marianne aan. 
 
Volgend schooljaar gaan we als MR een workshop doen ‘Activiteitenplan’ doen, daarvoor komt iemand 
naar school. Dit is 1 avond. 
 
De ouderbijdrage hoeft niet omhoog volgend schooljaar, de OPA loopt op dit moment weer redelijk goed. 
Mark Otter heeft aangegeven dat het niet meteen noodzakelijk is, maar raadt wel aan dit in de toekomst in 
stapjes te doen. 
 
Begroting OR zag er prima uit en kan ondertekend worden. Suze geeft aan dat ook het financieel 
jaarverslag nog ondertekend moet worden. Wilfried zorgt voor de ondertekening. 
 
Het afscheid van Carla en Nadine wordt gepland op 12-09. De dan geplande MR vergadering vervalt. 
 



 

 

 
1.Welkom 
Om 20.15 uur begint de gezamenlijke vergadering met Hans erbij.  

 
2. Vergaderdata volgend schooljaar 
Er zijn 9 vergaderdata gepland, dat is misschien wat veel, maar mogelijk wordt de 
workshop op 1 van de data gepland. Er zijn nog een aantal data die verschoven moeten 
worden. Deze vergaderdata komen op de kalender die volgende week naar de drukker gaat. 
Wilfried stuurt de aangepaste data naar Hans. 
 
3 Ouderbijdrage 
We stellen voor om de ouderbijdrage ongewijzigd te laten (25 euro schoolreis en 22 euro vrijwillige 
bijdrage). Hans gaat akkoord. 
 
4 KDV 
Momenteel wordt gekeken of het realiseren van een KDN van de 3 Ballonnen binnen de school mogelijk is. 
 
5 Schoolgids 
Er  zijn, naast een aantal kleine wijzigingen, een aantal pagina’s veranderd. We lopen deze pagina’s even 
door. 
Nieuw in de schoolgids zijn de uitstroomcijfers en cito scores. 
 
6. Rondvraag 
Schoolapp is nog niet van de grond. De wens is om dit per basisgroep te maken, maar momenteel is de 
mogelijkheid er nog niet (alleen per leerjaar). 
 
 


