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Item Omschrijving Wie 
01 Opening 

Grijs = openbaar 
 

Peter 

02  Vaststellen Peter 
02 01 Notulen 

- Karien met een K en Cees met een C 
- Groep 5 is overgenomen door Chantal 
- Arjan met een r 
- Er wordt aangegeven het te waarderen dat er gesproken is 

over onderwerp groei / leerlingenaantal / maximum. Wat is de 
ambitie, het doel, kwaliteitsbeheersing etc? 

- Notulen worden vastgesteld 
 

Allen 

02 02 Agenda 
- Kristel heeft mededeling voor straks 
- Agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld 
 

Allen 

03 Binnengekomen post 
 

 
04 Mededelingen 

 
 

05 Informatie vanuit school 
 

 
06 Agendapunten 

 
Allen 

06 01 Gezamenlijke avond OR/MR – thema: mediawijsheid - Er wordt gediscussieerd over alternatief programma (zorg en 
Korenmaatjes). Gekozen wordt voor zorg als alternatief, maar vol 
wordt ingezet op mediawijsheid.  

Peter 

06 02 Jaarverslag 2013-2014 (#6) - Na enkele aanpassingen wordt het verslag geaccordeerd 
 

Peter 

06 03 Jaarverslag 2014-2015 (#37) - Peter en Kristel nemen verantwoordelijkheid opstellen 
jaarverslag op zich 

 

Peter 

06 04 Jaarverslag 2015-2016 (#38) - Peter en Kristel nemen verantwoordelijkheid opstellen 
jaarverslag op zich 
 

Peter 

06 05 Verantwoording ouderbijdrage 2014-2015 - Arjan licht toe en verantwoording wordt geaccordeerd 
 

Arjan 

06 06 Ouderbijdrage 2015-2016 (#31) - Ellen heeft met collega’s concept richtlijnen geldbesteding 
opgesteld. Uitgangspunten: bijdrage aan onderwijs aan 
leerlingen, niet passend binnen begroting, passend binnen 
onderwijs en visie, te verantwoorden naar stake-holders, 
duurzaam, eenmalige uitgave dus niet structureel, MR besluit 
bij inzendingen, in te dienen voorafgaand aan schooljaar. MR 
ondersteunt de richtlijnen. 
 

Ellen 

06 07 Ouderbijdrage 2015-2016 (#35) 
- Arjan geeft aan dat over de karakteristiek van de betalers geen 

analyse te maken is tot 01-01-2016 door een gebrek aan data. Wél 
kan geconcludeerd worden dat er tot aan deze datum onvoldoende 
controle is geweest op werkelijke ontvangsten en gebudgetteerde 
ontvangsten obv leerlingenaantal. Met de genomen maatregelen 
(rubricering in- en uitgaand) in samenwerking met controller SKBO 

Arjan 
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Item Omschrijving Wie 
moet dit vanaf 01-01-2016 opgelost zijn. Controle hierop voor het 
eerst bij opstellen verantwoording 2015-2016. 

 
06 08 Ouderbijdrage 2016-2017 (#36) 

- We willen van achteraf verantwoorden naar vooraf budgetteren. Dit 
onderwerp wordt op de agenda gezet.  
 

Peter 

06 09 MR verkiezingen 
- Aanmelding ontvangen vanuit ouders. We zijn hier positief over. 

Kandidaat wordt uitgenodigd voor MR-BBQ. 
 

Marcia 

06 10 Ouderbetrokkenheid (#16) 
- Samenwerkingsovereenkomst update is onderhanden. Medicijnen- 

pest- en schoolveiligheidsprotocol wordt opgenomen, alsmede delen 
naw-gegevens. 

 

Peter 

06 11 Jaarplanning MR (o.v.b.) (#39) 
- Peter stelt voor om met een jaarplanning te werken om meer 

structuur aan te brengen. Leden ondersteunen dit voorstel. 
 

Peter 

06 12 Afsluitende BBQ 
- Locatie bij Huub. Evelyn stuurt mail rond met wie wat doet. 
 

Peter 

07 Actie- en besluitenlijst 
 

 
08 Rondvraag 

 
 

09 Sluiting Peter 
 


