
 

   
 MR vergadering 

 

 
Aanwezig/afwezig:    Functie Aanwezig Afwezig 

SB Suze Borst OG   X  
WH Wilfried Honshorst OG  Voorzitter  X 
ML Marleen Lindeman OG  Secretaris X  
MM Marianne Meester PG  Vicevoorzitter x  
AS Aletta van der Steege PG   x  
AZ Anja van der Zwan PG   X  
HE Hans van Elburg -  Directeur X  
MJ Micha Jansen -  Adjunct x  

 
Datum: 21 november 2019 
Opening: 19:00 uur 

 
 
1. Opening: Marianne neemt waar als Vicevoorzitter 
2. Notulen vorige vergadering. 
3. Kinderdagverblijf: 
Vanmiddag is het plan besproken omtrent het plein en dit is afgerond. 
De gang van zaken met de brandbrief en de werkwijze is niet goed verlopen. Zowel MR als Directie heeft 
hier steken laten vallen. Hier zal in het vervolg beter over gecommuniceerd moeten worden in soortgelijke 
gevallen. 
Er is geld vrijgemaakt voor plein. Micha geeft aan dat er reeds spullen zijn aangekocht inclusief een 
hovenier die aan het werk zal gaan op het schoolplein. Er zijn tot nu toe 7 aanmeldingen voor KDV. Het 
personeel van KDV: 1 dag extra formatie bij kleuters, vanuit de 3 ballonnen. Hans zal nakijken wat voor 
contract het wordt. 
Er komt een inspectie van GGD voor nieuwe RI&E. 
 
4. Begroting 

De begroting  is sluitend met huidige bezetting. In 2021 zou weer in de plus zijn, voor nu in afwachting van 
de antwoorden. Het ICT budget is wel hoger. We moeten zuinig zijn met 8 groepen, dit is nu het minimum. 
Begroting komt terug in de vergadering van januari. 
Er komen o.a. nieuwe schermen en digiborden. 
 
Het schooldocument ligt nu bij het bestuur. Als er vragen of opmerkingen zijn zal hans ermee naar ons 
komen. Inspectie komt meestal rond januari. Hans komt hier op terug. 
 
5. Parro-App: 
Deze is nu in gebruik. Micha geeft aan dat er al veel activiteit qua betalingen zijn binnengekomen en zelfs 
donaties. (schoolkassa) De App zal steeds meer gevuld worden met informatie/documentatie. 
Er zijn nog wat knelpunten in de app zoals dubbele meldingen bij meerdere kinderen op school.  
Micha weet hiervan. 
SWOT analyse: Besproken/ toegelicht door Micha. 
 
6. GMR:  
Wilfried zit in de GMR en Aletta is in de plaats gegaan. 
Er zit een gat tussen GMR en MR. Stappen ondernemen om dichter bij elkaar te komen. 
Wat leeft er bij elkaar en meer contact momenten voor vragen. 
 
Einde overleg 
 


