
Notulen Mr-vergadering 9 januari 2023 

Aanwezigen: 

PMR : Dennis, Yvonne, Tessa en Marije (notulist) 

OMR : Jacqueline, René, Didi. (Amar afwezig) 

Directeur: Erik 

Concept formatieplan/ concept begroting school. 

De begroting van de stichting is voor de kerstvakantie ingediend bij de Raad van toezicht. 

Deze begroting klopte niet doordat er verkeerde cijfers door de administratie zijn ingediend. 

Hierdoor weten we ook nog niet wat de begroting zal zijn op onze eigen formatie. In de basis 

is de formatie wel al klaar. De MR zal de formatie eerst ontvangen, zodat we hier bij de 

volgende vergadering naar kunnen kijken. Op het eerste gezicht ziet de begroting er goed 

uit. We hebben nog NPO-gelden en reserves over. De verwachting is dat we ruim in de 

formatie zullen zitten. 

We weten nog niet hoeveel groepen we volgend schooljaar zullen hebben. We hebben op dit 

moment minder oudste kleuters. Er komen wel meer aanmeldingen voor groep 1 binnen. Dit 

heeft ook mede te maken met de wijk die wat ouder is geworden. Er komen nu meer 

gezinnen met oudere kinderen te wonen. We willen graag meer kinderen aantrekken tot 

onze school, maar dan wel graag kinderen die ook daadwerkelijk in Nederland blijven 

wonen. Op dit moment krijgen we relatief veel aanmeldingen van Expats. Deze gezinnen 

vertrekken vaak na een tijdje weer, waardoor het leerlingaantal onstabiel blijft. Ook is het 

belangrijk dat er genoeg kinderen in de klassen zitten die de Nederlandse taal goed 

beheersen, zodat ook de anderstalige kinderen genoeg ‘goed’ Nederlands om zich heen 

horen. De directeur gaat kijken wat het percentage instroom van groep 1 is. Bij de volgende 

vergadering gaan we ook kijken hoe we omgaan met het aantal Expats wat kiest voor 

Klavertje vier. 

Vergadering maandag 15 mei 2023 doorschuiven 

De vergadering wordt verschoven naar 22 mei. 

 

Teams. 

Alle MR-leden hebben nu toegang tot een eigen Teams-pagina. Wanneer de notulen zijn 

goedgekeurd gaat deze naar de conciërge. Hij plaatst deze op de website van de school. 

 

Strategisch beleidsplan en schoolplan. 

Het strategisch beleidsplan van de stichting en het schoolplan lopen nu parallel naast elkaar. 

Wanneer het schoolplan af is, zal er een jaarplan gemaakt worden. 

 

Audit 

Maandag 30, dinsdag 31 januari en woensdag 1 februari hebben we een audit in school. Er 

vinden diverse klassenbezoeken plaats, gesprekken met de zorgcoördinatoren en de 

directie. Deze audit wordt ook teruggekoppeld naar het team. We gebruiken deze audit als 

een 0-meting. Hoe staan we er als school voor? Waar kunnen we ons meer op ontwikkelen? 



Alle scholen van Meer Primair zijn een keer aan de beurt. Bij de volgende MR-vergadering 

komen we hierop terug. 

Onderzoek samenwerkingsverband. 

De zorgcoördinator van de onderbouw heeft een mail gestuurd, waarbij er onderzoek wordt 

gedaan naar het samenwerkingsverband. Als school doen wij het goed. Op dit moment zijn 

we wat terughoudend in het bekendmaken van onze Meergroep op school. Dit vindt de 

onderzoekster jammer. Waarom zouden we ons hier niet op kunnen specialiseren? Dit zou 

er dan voor kunnen zorgen dat we meerbegaafden en hoogbegaafden op school krijgen. 

Ons aanbod voor de hoog- en meerbegaafden is goed. 

 

MR-cursus 

Er is een mail gestuurd of er interesse is in een MR-cursus op het bestuurskantoor. Hier is 

geen interesse in. 

 

Mail over het klimaat in de school. 

We hebben een mail ontvangen van een andere Meer Primairschool. Zij zijn aan het 

onderzoeken of er meer scholen problemen hebben met de klimaatbeheersing in de school. 

Ook wij hebben in de zomer last van de warmte. De temperatuur kan hoog oplopen en door 

de zonneschermen komt er weinig ‘frisse’ lucht de klas in. De CO2 meter slaat snel aan, 

waardoor we de ramen continu open moeten hebben. Wanneer de zonneschermen naar 

beneden zijn, moet je ook de deur constant openhouden. Dit is niet altijd werkbaar, wegens 

de tocht / geluid op de gang. We hebben hier de vorige keer kort met elkaar over gesproken. 

Om hier iets aan te doen moeten we dit eerst kenbaar maken bij de GMR. Er zal een mail 

gestuurd worden naar een lid van de GMR van onze school.  

 

Ouderbijdrage 

Er is een mail gestuurd over de ouderbijdrage. Het woordje herinnering mag niet in de 

aankondiging. Ook mag de tekst in het mailtje wat aantrekkelijker. Een andere school in de 

buurt maakt gebruik van een online kassa. http://app.schoolkassa.com Dit zou een idee voor 

onze school kunnen zijn. 

 

 

http://app.schoolkassa.com/

