
 
   

 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: 9 januari 2020 
Tijd: 19:45 uur 

  
 
1. Opening: Wilfried opent de vergadering om ca 20u. 
2. Notulen vorige vergadering  
Wat betreft de actiepunten:  

• ma 13 jan staat er een bespreking gepland over de verlening van het certificaat 'gezonde school'. Hierin 
is ook het rookvrije plein inbegrepen.  

 
3. Kinderdagverblijf: 

Een korte update: alle (8) baby-plekken zijn vol. Bij de peuters is nog ruimte, maar Sonja (de 3 Ballonnen) 
verwacht dat de overige plekken met de zomer/herfst ook zullen zijn gevuld. Er zijn nu al ouders die 
aangeven voor De Hofvijver te kiezen vanwege het complete aanbod. 
 
4. Begroting 

Belangrijkste uitgangspunten voor de begroting: 

• 8 basisgroepen houden (ondanks iets minder leerlingen) 

• 3 mensen 1 dag beschikbaar voor extra ondersteuning in de units (werkdrukverlaging, als in 2019) 

• Taakstelling vanuit bestuur (financiële reserve)  
Om dit te realiseren is een deel van het ERD ingezet voor de formatie. Hiervan is 1 dag per week over voor 
daadwerkelijke ziektevervanging. (in 2019 zo goed als volledige ERD-budget gebruikt voor formatie) 
Om (in opdracht van het bestuur) ook aan de taakstelling te voldoen (34.000 in de plus, ipv 4.000 in de 
min), is er t.o.v. de vorige versie met name bezuinigd op zaken als nascholing personeel, kopieerkosten en 
'overige lasten' t.b.v. het personeel. De voorgestelde bezuinigingen zijn reëel, en doen niet af aan de 
kwaliteit van het onderwijs. 
 
Een paar kleine foutjes worden aangepast; voor de rest is de MR akkoord en kan de begroting na een 
laatste check in de komende week worden ondertekend. 
 
5. Diversen 
In het kader van de werkdrukverlaging wordt er per 1 feb een nieuwe onderwijsassistent aangesteld voor 1 
dag/wk. Zij krijgt ook een contract bij het KDV. Het contract met de Hofvijver loopt tot de zomer; tzt wordt 
bekeken of het verlengd kan worden.  
 
Het bestuur heeft opdracht gegeven ook de rest van de school van binnen op te knappen. Dit houdt in: 
muren schilderen, vloerbedekking vervangen, verlichting vernieuwen. Hiervoor zijn offertes aangevraagd.   
 
Om 20:50u wordt het gezamenlijke deel afgesloten  
  



 
6.  Nabespreking 
Suze en Wilfried gaan samen zitten aan het afronden van het Activiteitenplan. Ook de punten mbt de 
zittingstermijnen moeten hier goed in beschreven worden. Deze zijn kort besproken: ~gewoon 3 jaar 
aanhouden; is goed voor de doeltreffendheid (met inwerktijd etc); max 2 volledige zittingstermijnen, kan 
wel voorafgegaan worden door 'vervangingstermijn'; rekeninghouden met afvloeischema (max 2 per keer; 
ingang per schooljaar) voor continuïteit) 
 
Door diverse (privé)omstandigheden is de activiteit van de MR in de afgelopen periode niet optimaal 
geweest. We gaan er met zijn allen tegenaan om dit weer op peil te krijgen en als MR goed te kunnen 
functioneren - wie de schoen past, trekke hem aan.  
Voor de notulen geldt: binnen 1 week na de vergadering rondsturen, daarna max 1 week om te reageren. 
Vervolgens (na evt. aanpassingen) gelden ze als vastgesteld en komt er een stukje in de nieuwsbrief.  
Ook de agenda moet vooraf op de website geplaatst worden! 
 
Voor een nieuwe OMR-foto wordt onderling een afspraak gemaakt. 
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