
NOTULEN MR maandag 20 september 2021  

Aanwezig: Christine, Coby, Ger, Patricia, Stefan, Trude 

Afwezig: - 

 

1.Opening  

De vergadering wordt om 20.15 h geopend 

 

De volgende vergaderingen gaan we eerder beginnen; streven naar 19:30. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Notulen 15 juni: Ger heeft wat opmerkingen, e-mailt hij naar Trude 

 

3. Ingekomen stukken 

a. Financieel overzicht 2020-2021 OV 

b. Begroting 2021-2022 OV 

c. Email penningmeester OV (15-08-2021 aan Ger) 

 

4. Uitgaande stukken 

Trude heeft de concept notulen over punt 9. ouderbijdrage 2020/2021 en 10. ouderbijdrage 

2021/2022 eind juni met Carmen gedeeld. 

 

5. Kennismaking 

- 

 

6. Werving nieuwe leden 

Coby schuift deze vergadering aan om te kijken of het wat is, ze heeft er geen uren voor. 

Helaas is er nog geen ouder gevonden met interesse. (Actie allen)  

In de volgende nieuwsbrief komt een oproep. (Actie Ger) 

 

7. Terugkoppeling Regioraad / GMR 



Er zijn weer vergaderingen geweest, doordat niemand van de huidige MR zitting heeft kunnen we 

niet bij de notulen. Patricia weet via MR Markenburg dat het bestuursplan is besproken. 

Actie Trude: notulen opvragen bij het Secretariaat.  

 

8. Mededelingen directie 

Officieel zijn Ger en Patricia beide directeur van de Vliegerdt. Patricia ondersteunt Ger, op de 

Markenburg gat het andersom. 

Woensdag 22 september is er bezoek van het bestuur in het kader van de kwaliteitsmeting. 

(Beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit Karine Verwoest , regiodirecteur Dick van Reijs en Ingrid van 

Doesburg(kort)). Ger en Jacqueline gaan mee met de klassenbezoeken. Groep 5/6 wordt niet bezocht 

omdat daar een invaller uit de pool voor staat.  

De leerling raad bestaat uit leerlingen uit groep 7/8. De verkiezingen zijn voor de herfstvakantie. De 

raad wordt uitgenodigd om de volgende vergadering hun plannen/ambities te presenteren (Actie 

Ger). 

Iris en Barbara hebben zwangerschapsverlof tot 1 week na de kerstvakantie. Hebben beiden 

aangegeven gelijk weer te willen beginnen. 

NPO: Veel van de plannen zijn afgekeurd. Extra personeel is wel goedgekeurd omdat onderwijs in 

combinatieklassen minder effectief kan zijn. 

 Mieke 1,5 dag  

 Mariette 1 dag 

 Christine vanaf nov woensdagochtend. 

 

9. Communicatielijnen OV – MR nav 3c 

De financiële stukken komen nu via Ger bij de MR. Vragen over bijvoorbeeld de hoogte van de 

ouderbijdrage worden ook aan Ger gesteld. Het is voor alle partijen praktischer als het direct naar de 

MR gaat. Dan hadden we ook kunnen meedenken voor een oplossing over het inrichten en 

communiceren over restitueren van een deel van de ouderbijdrage 2020-2021. 

Doordat de begroting wordt opgesteld als de financiële afsluiting klaar kan de begroting niet op tijd 

worden goedgekeurd. Aangezien de begroting niet heel erg wisselt per jaar en de leerlingenaantallen 

per 1 oktober in het voorjaar bekend zijn kunnen we ook de begroting in de laatste vergadering voor 

de vakantie bespreken.  

 

10. Financiën OV 

Financiële afsluiting valt weinig over te zeggen. Het blijft apart dat er geen kascommissie is die dit 

beoordeeld. 

De uitleg bij het overzicht 2020-2021 graag iets uitgebreider. Meer uitleggen waar de getallen 

vandaan komen en waarom het anders uitkwam dan begroot. Bijv. dat Pasen duurder uitvalt doordat 



alles per stuk verpakt moest zijn, waar is het schoolreisgeld van groep 8 heel gegaan ed. Volgend jaar 

weet je dat niet meer en is het wel belangrijk bij het opstellen van de begrotingen. 

Begroting is niet goedgekeurd. Er is naar de ouders gecommuniceerd dat het geld van de schoolreis 

van 2020-2021 verdeeld wordt over de diverse commissies. In de begroting staat het gehele bedrag 

van €1770 bij de schoolreis. We zien 2 opties: 

- Geld daadwerkelijk verdelen over de commissies en overal achter zetten welk deel extra is. 

- Als de verdeling nog niet duidelijk is aparte post opnemen voor die €1770 

Of een combinatie hiervan. 

 

11 Enquête Schoolreis – kamp 

Is geagendeerd voor de 2e teamvergadering in september, die is nog niet geweest. Voordat de 

enquête wordt rondgestuurd naar alle (!) ouders wil de MR ernaar kunnen kijken. (actie Christine) 

 

12. Acties 

 

Wie Wat Uit vergadering gereed 

Ger Communiceren pest 

aanpak 

08/06/2020 Geen datum 

(zodra het mondeling 

toegelicht kan worden 

naar ouders) 

Ger Inlog website voor 

notulen 

12/04/2021 Zomer 2021 

Trude Definitief maken 

(huishoudelijk) 

reglement 

15/06/2021 01/07/2021 

Chistine en Stefan Goedkeuren 

(huishoudelijk) 

reglement 

15/06/2021 15/07/2021 

Trude Opsturen 

goedgekeurd 

(huishoudelijk) 

reglement naar 

edumare 

15/06/2021 27/08/2021 

Ger Adviezen 

kindergemeenteraad 

15/06/2021  

Ger Oproep MR leden in 

nieuwbrief 

20/09/2021  

Allen MR leden zoeken 20/09/2021  



Trude Notulen regioraad 

opvragen 

20/09/2021  

Trude Communiceren naar 

OV Carmen 

20/09/2021 zsm 

Christine Schoolreis – Kamp link 

Team - MR 

20/09/2021  

    

    

 

Pest aanpak: komt uit de enquête sociale veiligheid. Is schriftelijk gecommuniceerd en ouders 

hebben de gelegenheid gehad om vragen te stellen tijdens het startgesprek. Eigenlijk geeft de 

enquête niet goed weer waar het precies knelt. Daarvoor zou je in gesprek moet met ouders om 

door te vragen. Op de Markenburg goede ervaring met het ouder café waar zoiets gedaan is. Volgens 

Ger zijn de lessen die daar geleerd worden niet toepasbaar op de Vliegerdt doordat de 

ouderpopulatie zo anders is. 

Reglement: af en opgestuurd. Wie zwijgt stemt toe. 

Kindergemeenteraad: Maar 1 advies namelijk de zichtbaarheid van de vertrouwenspersoon. 

Jacqueline is bij alle klassen langsgegaan. 

 

13. Rondvraag 

Trude: gaan de kinderen zodra het kan weer naar theater? 

 Ja, kijkkunst / doekunst staat op het netvlies 

 

14. Sluiting 

De vergadering wordt om ongeveer 21.30 gesloten. 

 

 


