
 

 

 

 

 MR  -  Donderdag 16 december 2021 om 19:00 – 21.00uur 

 

Aanwezig: Carien, Maria, Regat en Saskia. Danielle neemt deel bij punt 2 + 3 /  Thomas 

Roskam neemt deel bij punt 4 t/m 6 (de vergadering is digitaal) 

Afwezig: Natalie 

_______________________________________________________________________________ 

 
 
1_Goedkeuring verslagen 
 
Jaarverslag: 
Jaarverslag wordt goedgekeurd en kan gepubliceerd worden zodra de website aangepast is 
 
Verslag:  
verslag van MR vergadering van 4 november wordt goedgekeurd. 

 
2_Werkgroepen  
 
MR leden hadden vooraf aan vergadering  vragen aan Danielle gesteld omtrent het 
organiseren van werkgroepen.  
Gezamenlijk worden vragen doorlopen en beantwoord: 

- Aan ‘werkgroep milieu’ is op dit moment geen behoefte aangezien ambities in 
schoolplan verwerkt zijn  

- Actie: Vincent stuurt schoolplan door aan MR leden  
- Aan een werkgroep ‘ fondsen werven’ is belangstelling voor twee hoofdredenen: 

o VLT-financiering is gestopt voor de provenier. Vanaf September 2023 zijn 
geen middelen meer voor externe leerkrachten  

o Voor een nieuw groen schoolplein zijn financiële middelen nodig.  
- MR zelf moet nadenken welke invulling ze hieraan willen geven.   
- Schoolbegroting wordt in mei met MR besproken 

 
3_Jaarplanning 
 
In januari zal een lid van de PMR en een lid van de OMR met Danielle gezamenlijk een 
jaarplanning opstellen. 
Actie: Saskia stelt mogelijke data voor  
 
4_GMR 
 
Thomas Roskam stelt zich kort voor en legt uit dat hij lid is van de GMR. De GMR is 
overkoepelend voor 69 scholen. Elk lid is verantwoordelijk voor 4 scholen.  
Hij neemt deel aan de vergadering om te zien wat speelt op onze school. 
 
 
 
 



5_Ambitieplan 
 
MR leden hadden vooraf aan vergadering gezamenlijk een ambitieplan geschreven. Deze 
wordt met Thomas besproken. Hier de belangrijkste aspecten: 

- Jaarplanning is belangrijk en goed om op te stellen. Thomas stuurt voorbeeld door. 
- Werkgroep milieu is nu niet meer van toepassing  
- Welke rol neemt MR in voor werkgroep fondsenwerving?  

o Adviserende rol, niet trekkende rol 
o We schrijven advies aan Danielle  
o Acties: Saskia stuurt email met ideeën. MR leden vullen aan. Maria vat 

samen in gezamenlijk advies 
- MR kan ook ‘ongevraagd advies’ geven  

 
6_Diversen 
 
Een aantal punten komen ter sprake waarover de MR graag advies wil geven / vragen wil 
stellen aan het bevoegd gezag: 

- Ouderbijdragen  
o Niet één vast bedrag maar meerdere bedragen ter keuze aanbieden  
o Op die manier kan meer geld binnenkomen om activiteiten op of buiten school 

te kunnen organiseren 
- Rol van de OR / AC 

o De OR is nu de activiteiten-commissie (AC) geworden en MR leden vragen 
zich af hoe deze georganiseerd is 

o Kunnen ouders nog actief met ideeën en voorstellen komen? Worden ze 
actief betrokken? 

o Welke rol zou deze in kunnen spelen in het fondsen-werf-werkgroepen 
verhaal? 

- Schoolplein 
o MR leden zouden graag ontwerp / ideeën omtrent nieuw schoolplein ter 

inzage willen zien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


