
 

 

 

 

 

 

Notulen MR vergadering 

Datum: 11 januari 2018 
Aanwezig: Saba, Marion,Karima, Leny, Kimberly, Jansje dekker (KSU bestuur) 

 
 
Medelingen 
MR cursus: Marcia heeft geïnformeerd naar een geschikt moment waarop de MR leden kunnen 
deelnemen. In de volgende vergadering wordt gezamenlijk gekeken naar een datum. 
 
Goedkeuring Notulen 
De notulen van vorige vergadering zijn goedgekeurd. Deze worden voortaan gepubliceerd in de 
nieuwsbrief, zodat alle ouders op de hoogte zijn van wat er wordt besproken. Dit is een onderdeel 
van het plan van de school om de communicatie naar ouders soepel te laten verlopen. 
 
Begroting schoolbudget 
Jansje Dekker van het KSU bestuur is aanwezig om de schoolbegroting toe te lichten. De 
verschillende kosten die de school maakt om als organisatie goed te draaien zijn besproken. Uit de 
cijfers blijkt dat de school een goede inschatting heeft gemaakt en dat het schoolbudget goed wordt 
besteed.  
Daarnaast is inzichtelijk gemaakt waar het geld van de ouderbijdrage vooral naartoe gaat. De gelden 
gaan grotendeels op aan het schoolreisje. Daarnaast worden er ook kosten gemaakt voor zaken als 
het paasontbijt, de Sinterklaasviering en Kerst. 
Als ouders nog inhoudelijke vragen hebben, kunnen ze terecht bij Marcia. 
 
Pietendiscussie 
De school vindt het belangrijk om in deze maatschappelijke discussie een standpunt in te nemen 
waar iedereen zich in kan vinden. Vanuit het KSU bestuur wordt hierin niets opgelegd, maar iedere 
school is vrij om hierin verantwoorde keuzes te maken. De school wil hierin op zoek naar verbinding. 
Er wordt afgesproken vooral de lijn van het Sinterklaasjournaal te volgen, omdat onze kinderen graag 
naar dit programma kijken en we hiermee geen verwarring scheppen. 
 
Rondvraag 
Vanuit de ouders: 

1.  Graag een verandering bij het ophalen van de kinderen tijdens het Kerstfeest. Er ontstaan 
onveilige situaties, omdat het donker is buiten en te weinig structuur. 
Dit wordt meegenomen in de evaluatie in het team en dan zullen zij kijken naar een betere 
oplossing. 

2. Ouders hebben zorgen over het feit dat groep 8 alleen naar huis gaat vanuit de gymles. 
Verschillende ouders hebben gezien dat kinderen zich onverantwoord gedragen in het 



verkeer. Kimberly geeft aan dat alle ouders van groep 8 om toestemming is gevraagd en dat 
juf Marianne hier nog met de kinderen over praat. 

3. Ouders geven voor de tweede keer aan dat de kwaliteit van de schoonmaak op school erg 
laag is. Marcia zal in gesprek gaan en eventueel kijken naar een ander schoonmaakbedrijf. 

 
Data voor dit schooljaar: 
De MR komt op de volgende momenten weer bijeen. 
Indien ouders vragen of opmerkingen hebben die belangrijk zijn voor de MR, kunnen ze dit tijdig 
doorgeven aan Saba, Marion of Karima. 
 
8 maart 2018 om 14:45 uur 
19 april 2018 om 14:45 uur 
24 mei 2018 om 14:45 uur 
29 juni 2018 om 16:30 uur 
 

 


