
 

 

 

 

 

N o t u l e n  M R - v e r g a d e r i n g  
Z a k e l i j k e  o u d e r a v o n d    
1 2  n o v e m b e r  2 0 1 9  
 
Aanwezig: Sybolt, Auke, Annelies, Wilfred, Barbara, Jan en Inge 
M.k.a.: Arne, Sanna 
 
 
1. Opening 

Sybolt opent de vergadering om 20.00 uur. Arne heeft een cursus en Sanna is naar de PGMR.  

2. Vaststelling agenda 
De notulen van de vorige keer worden toegevoegd aan de agenda. 
 

3. Notulen 30-09-19 
Sybolt en Annelies sturen een scan van hun ID naar Auke. 

Beheerstuk i.p.v. beheersstuk. Vervangen door: Er komt een bedrag bovenop van het beheer 

van de software. 

Data: Leerlingenraad komt 22 januari in de MR. Dan agenderen we ook het onderwerp 

Communicatie naar ouders. 

 

Actiepunten: 

12 KVK-nummer opheffen. Inge stuurt statuten rond. Rekening moet bij de juiste vereniging 

ondergebracht worden. 

28 Er hebben zich drie ouders aangemeld. 

37 Lunch is onderwijstijd. In de week komen meerdere dingen aan bod (instructie, filmpje, 

voorlezen etc.) Wanneer een kind het eten niet op krijgt dit melden bij leerkracht. Soms 

krijgen kinderen te veel eten mee. Bij kleuters veel tempoverschil, ze eten in ieder geval 5 

minuten in stilte, filmpje maakt het organiseren gemakkelijker. 

Gezond trakteren wordt gestimuleerd (info-avond en nieuwsbrief) maar niet vastgelegd. 

40 5 maart proberen vast te leggen voor kennismaking Han Sijbring en Strategisch beleidsplan  

41 GMR data: 14 januari Arne en 11 februari Sybolt. 

37, 42 en 43 afgerond 

 

4. Ingekomen en uitgaande stukken 
Interpolis verzekeringsbewijs 
Info MR 
 

5. Jaarverslag 2018-2019 
Financiering voor leerlingenraad moet er uit. 
Verder akkoord. 
 

8. Financieel jaarverslag 2018-2019 
Wilfred zorgt voor een spreadsheetprogramma voor Annelies. 
Er wordt nog een afspraak gemaakt met Gea. 
Extra uitgave i-pads staat al bij uitgave van dit jaar. 
Door bijdrage OPON aan het speeltoestel hoefde de MR minder bij te dragen. 



 

 
 
 
 
We gaan uit van 75% van de ouderbijdrage, er is meer bijgedragen. 
Opbrengsten Kerst groot door catering. Dit moet volgende keer anders verantwoord worden. 
Resultaat: Er is een negatief resultaat, dat betekent dat we meer hebben geïnvesteerd. 
De kascommissie (E. Walda en E. den Held) heeft decharge verleend. 
We vragen in de nieuwsbrief wie in de kascommissie wil volgend jaar. 
 
Begroting: Materiaal aanschaf verhogen we naar 4500. 
Begroting is vastgesteld. Het streven is om de begroting de volgende keer definitief te maken. 
 

9. Verzoek verlenging schoolplan 
We gaan naar een nieuwe manier van schoolplan maken. Dit doen alle directeuren van 
Noordenveld samen en dit kost nu meer tijd. Het huidige schoolplan zal worden verlengd tot 1 
februari 2020. MR is akkoord en ondertekent de het verzoek verlenging schoolplan 2015-
2019. 
 

10. Sluiting 
Sybolt sluit de vergadering om 21.10 uur. 
 
 

Vergaderingen dit schooljaar:  
Dinsdag 12 november 

Dinsdag 14 januari (GMR Arne) 

Woensdag 22 januari (Leerlingenraad en onderwerp Communicatie naar ouders) 

11 februari thema-avond GMR (ouderleden MR zijn uitgenodigd, Sybolt gaat) 

Donderdag 5 maart (Han Sijbring Strategisch beleidsplan OPON) 

Maandag 6 april 

Dinsdag 14 april (GMR) 

Dinsdag 19 mei 

Dinsdag 23 juni (GMR) 

Woensdag 17 juni 

 

 
 


