
MR-bijeenkomst 2         6 december 2019 

Voorzitter: Kimberly 

Aanwezig: Kimberly, Fransjeska (notulist), Michiel, Houria, Karima, Jansje Dekker 

 

Goedkeuring notulen/ agenda  

 Er zijn geen opmerkingen. De notulen zijn goed gekeurd 

 

Begroting 2019-2020 + scholingsplan 

 Jansje Dekker licht de begroting toe. Voor de MR is het alleen ter info. De Raad van 

Toezicht moet instemmen.  

 Marcia licht het scholingsplan toe. Het plan bestaat uit 4 onderdelen: 

- Verplicht deel  

- Organisatieontwikkeling 

- Inhoudelijke schoolontwikkeling 

- Scholing/training  

 

 

Vastlegging stemmingsafspraken  

 Ieder MR lid heeft 1 stem. Dit geldt zowel voor ouders als personeel. Bij een 

stemming met gelijke stand qua stemming heeft de voorzitter 1,5 stem.  

 Wenselijk is om meerdere ouders, liefs 3, in de MR te hebben, vandaar dat er een 

vacature uit wordt gezet. 

  

GMR-informatie 

 Het is nog steeds niet duidelijk wie er in de GMR zit en wanneer zij bij elkaar komen. 

Er zijn geen recente notulen op de site van de KSU. Kimberly mailt Jansje hierover. 

 Ouders geven aan dat ze de jaar kalender missen. Vorig schooljaar kregen de 

ouders een gebonden kalender.  

 

Kalender 2020-2021 

 Kimberly heeft met Marcia overleg hierover gehad. Marcia gaat kijken of er 

volgend jaar toch een jaarkalender kan komen voor de ouders.  

 

Inzage protocollen Zorg 

 In het schoolrapport staat dat er een psycholoog in huis is. Is dit zo? Kimberly gaat 

hier navraag van doen.  



 In het gedragsprotocol staat dat een rood-groen kaart altijd samen in overleg met 

ouders wordt gegeven. Ouders willen weten wat er met deze informatie wordt 

gedaan. Leerkrachten zetten dit in Parnassys.  

 Het dyslectieprotocol is besproken.  

 MR gaat akkoord met de protocollen. 

 

Rondvraag 

 Betaling kamp. Waarom moet dit nu al in december betaald worden terwijl de 

groep pas in april op kamp gaat. Mochten ouders dit nu nog niet kunnen betalen, 

dan kunnen ze altijd voor overleg naar Marcia om eventuele afspraken/ regelingen 

te treffen. 

 Wat houdt geld PR en marketing intern in? 

 

Actiepunten 

 

Datum Actie Wie Wanneer 

6-12-2019 Jansje vragen naar GMR  Kimberly z.s.m. 

6-12-2019 Geld PR en marketing. Wat 

houdt dit in? Jansje hierover 

mailen 

Kimberly z.s.m. 

6-12-2019 Kalender ouders schooljaar 

2020-2021 

Marcia  

6-12-2019 Werven nieuwe ouders MR Kimberly januari 

6-12-2019 Navragen of wij een 

psycholoog in huis hebben 

Kimberly z.s.m. 

 

 

Datum volgende vergadering: 14 februari 2020     Tijd: 14:45 

 


