
Notulen MR vergadering 18 januari 2018 

Aanwezig: Karin (adviseur), Anneke, Winnie (notulen), Ellen, Mariëlle (voorzitter), Jansje 
(clusterdirecteur inzake punt 3 van de agenda) 
 
 
Bijzonderheid: Jansje Dekker is bij deze vergadering aanwezig om uitleg te geven over de begroting 
van 2018. Agenda punt 3 wordt daarom als eerste besproken. 
 
 
3. Begroting Johannesschool 2018 

Vanuit bijna alle MR geleiding van de KSU is er een officiële brief gestuurd naar het CvB1 van de 

KSU omdat de begroting onzes inziens te laat op tafel ligt. Jansje begint de vergadering met de 

mededeling dat de begroting niet te laat is. De MR heeft alleen informatierecht. Er komt m.b.t. 

tot dit punt ook nog een officiële brief van het CvB. Jansje legt uit dat het CvB de begroting 

vaststelt en RvT2 keurt de begroting goed. Dat gebeurt op de laatste maandag voor de 

kerstvakantie. 

 

Jansje geeft aan dat het wel wenselijk is dat het CvB de MR’en eerder informeert. Het plan wordt 

dat na de formaties in de maand mei de conceptversie van de begroting van het volgend jaar 

wordt besproken. Dan loopt de begroting ook gelijk met het jaarplan. De begroting wordt in mei 

en november met de MR besproken. In december wordt de begroting definitief, ook wettelijk.  

Jansje geeft uitleg over de begroting. We lopen de punten na betreft ingaven en uitgaven.  

Jansje verlaat de vergadering. De vergadering wordt weer voortgezet volgens de agenda. 
 
 
1. Notulen vorige vergadering 

notulen akkoord 

 

 

2. Mededelingen: 

 Vervanging Sonja: tijdelijk intern opvangen. Er zijn sollicitatiegesprekken geweest maar nog 

geen passende sollicitant gevonden. De gesprekken gaan door, de vacature is verlengd. 

 Nieuwe kleutergroep: daar is een leerkracht voor gevonden. Zodra zij haar werkzaamheden 

op haar huidige school heeft afgerond, start ze bij ons. Datum is nu nog onbekend. 

 Nieuwjaarsborrel KSU: Is deze ook voor de MR? -> Karin zoekt dit uit voor volgend jaar? 

 Schoolreglement: Jansje gaat kijken hoe dat zit en koppelt terug naar Karin -> Karin 

 Ouderlokaal: dit mag gebruikt worden voor eigen ouderactiviteiten. Dus door en voor 

ouders. Dit wordt nog eens in de nieuwsbrief benoemd. Ouders weten dit niet. -> Karin 

 Toiletten: gaan nu goed.  

 Natte jassen: natte jassen en lockers zijn niet zo’n goede combinatie. In het team moet 

besproken worden dat leerkrachten zelf moeten benoemen dat jassen over de stoel mogen 

tot ze droog zijn. Bij de kleuters moet hier nog over na gedacht worden. Winnie geeft aan 

graag beleid te zien vanuit de school wat we doen als het regent. Welke deur gaat open etc.? 

 Gebruik Trefwoord: het gebruik is wisselend per groep. Daarbij rijst de vraag of Trefwoord 

nog een geschikte methode is. Karin geeft aan dat er vanuit de stichting een verslag is met 

                                                           
1 CvB= college van bestuur 
2 Rvt = Raad van Toezicht 



adviezen hoe we ons kunnen profileren als Katholieke school. Karin, Anneke en Winnie geven 

aan dat we ook Katholiek zijn vanuit de waarden die we uitdragen. Mariëlle oppert om in de 

nieuwsbrief vaker een stukje te schrijven over het geloof. In de bovenbouw Trefwoord onder 

de loep nemen -> Volgend jaar. 

 Informatiebijeenkomst kleuters: positief, dit werd goed ontvangen door ouders. Dit 

informatiemoment had eigenlijk eerder gemoeten. 

 Luizenouders: alles is rond. De ouders zijn opgeleid.  

 Cito woordenschat: we nemen sinds dit schooljaar geen Cito Woordenschat meer af. Het 
levert niet wat we willen meten en legt alleen maar meer druk op de toets momenten van 
Cito. 

 
 
4. Budget MR: besproken met Jansje. Dit kijkt Jansje na en koppelt dit terug aan Karin. 

 

 

5. Stand van zaken ouderbijdrage: volgende keer als punt 2 op de agenda. 

 

 

6. MR regelement 2018: doorschuiven naar de volgende vergadering. 

 

 

7. Logboek Johannesschool: agendapunt volgende vergadering. 

 
Karin verlaat de vergadering 
 
 
8. Vervolg MR scholing: agendapunt volgende vergadering. 

 

 

9. Visie, profilering en communicatie: agendapunt volgende vergadering. 

 

 

10. Actielijst: doorgenomen. Ellen zorgt ervoor dat Karin haar actiepunten in het oog houdt. 

 

 

11. Rondvraag 

 Anneke vraagt zich af of het klopt dat we alleen informatierecht hebben bij de begroting. Uit 

de cursus bleek voor ons idee wat anders ->  Anneke kijkt even na. 

 Mariëlle vraagt Anneke of ze een jaarverslag van de MR wilt maken. Anneke geeft aan dit 

liever per schooljaar te doen. 

 

 

 


