
 

 

Agenda MR vergadering 

Wanneer: 29 november 

Tijd: 19.30 - 21.30 uur 

Waar: Online  

 

Onderwerp inhoud Bijlagen 

1. Educatieve reizen en 
overblijven 

Antoinet wil graag advies over 
de kosten die er  zijn voor de 
educatieve reizen en het 
overblijven. Deze zijn meer 
dan de bijdrage die we binnen 
krijgen. Kan er komend jaar 
een prijsverhoging door 
worden gevoerd 

Educatieve reizen en 
overblijven 

2. Corona Update Corona 
 Aantal besmettingen 
  Groepen in quarantaine 
 Aanvullende maatregelen 
 
 

 

3. Jaarplan in de marap bijlage op het 
tabblad 2020-2021 de 
evaluatie van het jaarplan 20-
21 en op tabblad 2021-2022 
het jaarplan van dit schooljaar. 
Antoinet zal dit in de 
vergadering verder toelichten 
met een 
powerpointpresentatie 

Bijlage: marap 

4. Leren van data Antoinet zal een 
terugkoppeling geven van 
leren van data eind schooljaar 
2020-2021 

Bijlage: leren van data 

5. Begroting Er zal een mondelinge 
toelichting gegeven worden 
over de begroting. We worden 
bijgepraat over de stand van 
zaken 

 



6. Externe audits Er hebben externe audits 
plaats gevonden. We worden 
bijgepraat over de stand van 
zaken.  

 

   

7. Jaarverslag Er moet nog een jaarverslag 
geschreven worden van 
afgelopen jaar. Wie wil dit 
gaan doen? 

 

8.  Terugkoppeling MR cursus  

 

Notulen 29-11-2021 

Aanwezig:  Marleen, Mirjam, Jeanette, Isabelle, Antoinet 

  Marjan, Mark, Marcha, Charles 

  

1. Educatieve reizen en overblijven 

De kosten voor het overblijven zijn veel hoger dan de inkomsten. Het gaat om een tekort van 

€8708,77. Vorig jaar was er een stijging van 20 euro per leerlingen, van €140,- naar €160,-.  

Antoinet doet een voorstel. 

 

De overheid stelt dat ouders niet verplicht zijn om te betalen voor schooluitjes. Antoinet denkt 

dat meer ouders nu niet meer willen betalen voor deze uitjes. Daarnaast dekt de ouderbijdrage 

de kosten niet. De prijzen voor vervoer en entree zijn omhoog gegaan en de ouderbijdrage is al 

meerdere jaren gelijk. 

Antoinet doet een voorstel. 

 

2. Corona 

Op dit moment 32 leerlingen besmet en 2 groepen in quarantaine. Hoe gaan we om met het 

“verplichte” mondkapje? Het is een dringend advies. Ouders laten weten dat graag fysiek 

onderwijs blijven geven en mondkapjesplicht helpt daarbij. 

Schooltijden blijven zoals het is. 

 

3. Jaarplan 

Antoinet laat een korte samenvatting zien d.m.v. een powerpoint. Er zijn weinig specifieke 

vragen.  

Het kennismakingsgesprek in groep 5 tussen ouder(s)/leerlingen/leerkracht is minder goed 

bevallen. Om die reden is besloten om in groep 5 geen gesprek te houden met de leerling erbij. 

 

4. Leren van data 

Dit is meegestuurd ter info. Intern wordt er met regelmaat gekeken naar data. 

 

5. Begroting  

Om de nieuwe begroting sluitend te krijgen zal er volgend jaar een klas af moeten. Deze krimp 

is intern op te vangen. Het jaar erna zal er nog een klas af moeten. Dit jaar en volgend jaar zal er 

één klas betaald worden vanuit de NPO gelden. 

 



6. Externe audits 

Dit kwam terug in de presentatie over het jaarplan. 

 

7. Jaarverslag 

Charles maakt een mooi jaarverslag. 

 

8. Terugkoppeling MR-cursus 

Er is blijkbaar een MR budget. Wanneer gaan we eten? 

 

9. Rondvraag 

-Hoe staat het met het MR speerpunt: klimaat? 

 

 


