
MR notulen 
Aanwezig: Ilse, Jeroen, Linda, Jaimy, Loes, Anke 
 
Notulen vorige keer: geen opmerkingen, ze waren onvindbaar. Loes zet ze in het juiste mapje. De 
volgende keer stellen we de notulen van oktober en januari vast. 
 
GMR notulen van 11 december: deze zijn vandaag verspreid, we komen hier in februari op terug. 
GMR notulen van 16 september: ter kennisname aangenomen. 
Ouderraad notulen: Ilse vraagt aan de ouderraad om de notulen naar Loes door te sturen. 
 
Begroting:  
*Exploitatie overzicht KCE: verdeelsleutel is 50/50, geen vragen over dit overzicht. 
 
*KCE investeringsoverzicht: wat is een buitenkeuken en wat zijn de stickers inkomsthal? 
Videovoordeurbel, wat is het beleid hiervan? Wat is de achterliggende gedachte? 
-tabblad meubilair: bedrag voor teamkamer, onduidelijk waar dit voor is. 
-tabblad ICT: geen vragen over dit overzicht. 
 
*Jacobus investeringsoverzicht: geen vragen over dit overzicht 
-tabblad meubilair: geen vragen 
-tabblad ICT: geen vragen 
-tabblad leermiddelen: forse investering aan leermiddelen, hoe wordt dit gefinancierd? Is dat 
opgespaard? Goed gelezen investering van 2020 (begrijpend lezen), hanteren we deze methode nog 
in de toekomst? Muziek moet je doen staat nog op de begroting, deze is toch geannuleerd? 
 
*Exploitatie begroting dalton: fijn dat er nog een toelichting komt over de bovenschoolse kosten. 
Loonkosten vervangers is niet gelijk aan kosten flexibele schil? 
 
Vakantierooster: 
De overige 77,25 uren, hoe worden deze nog ingedeeld? 
 
Prognose leerlingaantal: wat is de huidige status? De gemeente wil niet uitbreiden, blijft dus de unit 
in de patio gehandhaafd? Er gebruiken nu meer kinderen dan voorheen het leerplein, omdat er 
meerdere groepen gebruik van maken. Wat zijn de prognoses voor de komende jaren? Het 
probleem lijkt nu op te schuiven, van onderaf krijgen we hogere leerlingaantallen. Is er al een visie 
op behuizing voor de toekomst? 
 
Strategisch beleidsplan: ter kennisneming aangenomen. 
 
Activiteitenplan:  
We verdelen de onderwerpen over de 6 MR vergaderingen. Is dit haalbaar? 
Sept: schoolgids, visieprofiel van de Jacobusschool, daltononderwijs 
Nov: schoolplan, vakantierooster, begroting 
Jan: begroting goedkeuring, ARBO en RI&E, BHV, BSO 
Maart: kwaliteitszorg, externe leerondersteuning, inspectierapport, deskundigheidsbevordering 
Mei: ambitiegesprek, MR bezetting, formatie 
Juni: schoolgids -suggesties vanuit MR, klachtenregeling, functioneren MT en directie 
 
De MR denkt dat er wellicht mogelijkheden zijn omtrent sponsoring, we adviseren om dat nader uit 
te zoeken d.m.v. het opstellen van een beleid. 
 



Data MR vergadering: 
Maandag 3 februari i.p.v. woensdag 12 februari 
Woensdag 25 maart 
Maandag 18 mei, verzet naar 19 mei. 
Donderdag 25 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 


