
 
 

 

Notulen MR 

Een school waar elk steentje uniek mag zijn! 

 

 

Notulen van de MR-vergadering 2 maart 2020 

 
Aanwezig:  Jan  Afwezig: - 
  Sandra 
  Erik 
  Tine 
  Eelkje 
  Tietsia 
  Marianne 
 
Notulist: Erik 
 

1. Welkom en opening: 
Sandra open om 19.30 de vergadering met een gedicht. 
 

2. Lief & Leed + diverse schoolzaken 
- Anna is op 03-02-2020 weer gestart en heeft nu op de vrijdagen ouderschapsverlof. 
- Martine start op 1 april. 
- Esther heeft de griep en is in ieder geval morgen ook nog thuis. Vandaag en morgen staat er een 

invaller voor de klas. 
- Wat betreft het verkeersgedeelte zijn de verkeersborden in de maak. 
- Op de ouderavond zijn 19 ouders in totaal geweest. Dit is een tegenvaller. We moeten met elkaar 

gaan kijken hoe we voortaan meer ouders gaan trekken naar een informatieve ouderavond. 
- De BSO heeft een 4e ruimte in gebruik op dit moment in het gebouw. Ze hebben hiervoor een 

contract van 1 jaar. 
- Marianne neemt een week zorgverlof wegens privéomstandigheden. 
- Sandra heeft een punt over de opening van iedere vergadering. De vraag is of we de opening ook 

kunnen gaan wisselen? Iedereen die een keer aan bod komt van zowel de MR als van de SC. 
Unaniem is er besloten dit voorstel uit te gaan voeren. 

 
3. Pauze 

 
4. Mededelingen voorzitter + ingekomen stukken 

Op 8 april wordt er een cursusavond m.b.t. de IKC vorming gehouden. Hiervoor zijn wij als MR ook 
uitgenodigd. 

 
5. Vaststellen agenda: 

De agenda blijft staan zoals hij nu is. 
 

6. Verslag 27 januari 2020 
Op een aantal aanpassingen is het verslag goedgekeurd. 

 
7. Financieel jaarverslag 2016/2017/2018/2019:  

We hebben de inkomsten/uitgaven bekeken en besproken in de vergadering. 
Hieronder een overzicht met positief/negatief verschil van deze jaren. 
 
2016: - € 21,90 (Negatief verschil) 
2017: € 1902,97 (Positief verschil) 
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2018: € 36,54 (Positief verschil) 
2019: - € 2071,69 (Negatief verschil) 
 
Wat we graag nog willen zien in de overzichten zijn:  
- Wat had er aan oudergelden binnen moeten komen? 
- Een beter inzicht van hoeveel wel en niet betalen. 
- Hoe gaan we om met belasting jaren en schooljaren? 
 

8. Verantwoording oudergelden:  
Er komt straks een nieuwe wettelijke regeling. Ouders hoeven niet meer 
te betalen aan de ouderbijdrage. Ook mogen de kinderen niet meer geweigerd worden voor 
bijvoorbeeld een schoolreisje wanneer ouders niet betaald hebben. 
Deze nieuwe regel zal voor veel chaos zorgen en ook bepaalde financiële problemen wanneer de 
ouders niet meer betalen. 
 
Hieronder een overzicht van kosten die gemaakt zijn in groep 8 over de jaren 2016 t/m 2019: 
2016: 
Totale kosten: € 2251,40 
Kosten per kind: € 53,60 
 
2017: 
Totale kosten: € 1572,26 
Kosten per kind: € 54,22 
 
2018: 
Totale kosten: € 2775,02 
Kosten per kind: € 67,68 
 
(In 2018 zijn de kosten hoger omdat de groep groter was en er 2 films gemaakt moesten worden) 
 
2019: 
Totale kosten: € 1956,02 
Kosten per kind: € 57,53 
 
Volgende vergadering bespreken we dit verder wanneer er meer cijfers bekend zijn. Dit zal dan ook 
openbaar in de nieuwsbrief verschijnen voor de ouders. 

 
9. Onderwijsvisie Mozaïek: 

Jan heeft d.m.v. een PowerPoint laten zien wat de nieuwe visie zal worden voor de school. 
Deze is opgezet door actieteam genaamd SJEEM. (Dit zijn de voorletters van de leerkrachten die hem 
gemaakt hebben.) 
 
De missie van de school zal hetzelfde blijven. 

 
10. IKC ontwikkeling 

Jan laat d.m.v. een PowerPoint zien wat de ontwikkelingen zijn m.b.t. de IKC waar de werkgroep mee 
bezig is geweest. Hierin staat in wat er de afgelopen jaren (2015-2019)is gebeurd op de Brede school 
de Wiken i.v.m. IKC. 
 
Het Adenium heeft aangegeven, dat iedere school een IKC gaat worden. Hoe elke school dat invult is 
maatwerk en bepaald de school zelf.  
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Sportbedrijf Drachten heeft zich wat teruggetrokken van de 
brede school. De Kameleon pakt dit op met Sportbedrijf 
Drachten. 
 
Vraag MR: Op welke manier worden de ouders (bij monde van de 
MR’en of oudercommissies) betrokken bij dit proces? Wat is of wordt 
de rol van de MR in dit proces en wanneer hebben wij invloed op deze ontwikkeling? 
 
Jan gaat navraag doen bij de werkgroep IKC. Nu wordt de reactie van de MR bij het schoolplan 2020-
2024 gevraagd, hierin staat de ook een stuk over het IKC. 

 
11. Rondvraag:  

Marianne komt met het voorstel om de schoolkalender voortaan te minimaliseren naar 2 A-viertjes. 

Zo blijft het overzichtelijk. Unaniem vinden we dit een goed idee. 

 

12. Sluiting:  

Sandra sluit om 21.57 de vergadering. 

 


