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Schooljaar 2020-2021 

 

1. Mededelingen Naam en mededelingen volledig opschrijven Naam/Actie 

Stan sluit aan om vragen over de begroting te beantwoorden en mee te kijken voor de 
ouderpeiling 

 

 

2. Agendapunten Naam/Actie 

Agendapunten van deze vergadering: 

 

Agendapunt met toelichting: 1. Verslag vorige vergadering Actie 

Doel: Vaststellen verslag  

Uitwerking agendapunt: Iedereen heeft het verslag gelezen. Zijn er nog op-/ aanmerkingen? 
Hoe is het vorige verslag na vaststelling gedeeld? 
Hoe gaan we dit borgen? 
Geen opmerkingen/vragen. Petra deelt goedgekeurde notulen met 
Nicky H om te plaatsen op Website.  

 
 

Agendapunt met toelichting: 2. Begroting Actie 

Doel: Bespreken opmerkingen/ vragen begroting  

Uitwerking agendapunt: Iedereen heeft kennisgenomen van de begroting. Zijn er nog op-/ 
aanmerkingen? 
Graag die voor de vergadering waar mogelijk al doorgeven… 
 

• Electra verbruik: waar komt dit hoge bedrag vandaan? Dit is nog 
een voorspelling, het bedrag moet nog bepaalt worden.  

• ICT: onderhoud en support blijft gelijk, hoe komt dit? Dit is de 
ondersteuning vanuit SKOOL of andere organisatie. Dit ligt 
boven schools en wordt vanuit daar bepaalt.  

• Schoonmaak: hoge kosten, waar komt dit vandaan? Dit ligt 
boven schools. Deze kosten worden vanuit SKOZOK bepaalt.  

• Culturele vorming: waar wordt dit bedrag aan besteed? 
Uitstapjes vanuit de methode en art 4 u ed.   

• Normafschrijvingslast: heeft een positieve staat. Hoe komt dit? 
Dit bedrag wordt jaarlijks gebruikt.  

• Leerlingenaantal: Leerlingaantal blijft veelal gelijk. Dit is positief. 
Heeft het leerlingaantal invloed op het aantal groepen? Ja, 
scholen krijgen een budget voor leerkrachten en hiermee 
moeten zij hun team vormen.  

• Weerstandsniveau van school? We hebben als school geen 
weerstandsniveau. Dit weerstandsniveau ligt op bestuursniveau. 
Het weerstandsniveau van SKOZOK ligt precies op het niveau 
waar het dient te liggen.  

 
Om zicht te houden op de begroting komt het onderdeel begroting ieder 
kwartaal terug tijdens het overleg directie – voorzitter  
 

Plaats: Online via uitnodiging mail voor Teamsvergadering 

Aanwezig: Petra, Veerle, Moniek, Matthieu, Sanne, Stan en Lonneke 

Datum/Tijd: 11-01-2020 

Voorzitter: Lonneke 

Notulist: 
Petra  
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Adviesbevoegdheid. MR heeft geen adviezen mbt de begroting.  
 

Agendapunt met toelichting: 3. Brief en ouderpeiling schooltijden Actie 

Doel: Verhelderen onduidelijkheden in deze documenten/ ter discussie stellen 
punten. 

 

Uitwerking agendapunt: Definitief maken brief 
Aanvullen/aanpassen vragenlijst 
Taakverdeling uitzetten peiling 
 
Brief:  
nog duidelijker naar voren krijgen in de brief dat bij optie 1, veel ouders 
iets zullen moeten gaan betekenen.  
In de ouderbrief nog meer naar voren krijgen dat we optie 1 niet als 
structurele optie zien. 
 
Hoeveel reacties willen we krijgen vanuit ouders?  
 
Onderaan brief: We zijn erg blij met uw reactie en nemen deze mee.  
 
Brief compacten!!  
Sanne kijkt samen met Lonneke naar de brief.  
Bovenstaande tekst later delen en link naar enquête eerder naar voren 
laten komen.  
 
Ouder enquête:  
Wat doet de OMR als uit de enquête blijkt dat de meerderheid van 
respondenten kiest voor optie 1. Stan geeft aan dat we in 
terugkoppeling aan kunnen geven: dit hebben ontdekt, maar we hebben 
dit zo onderzocht en hier blijkt uit…  
 
Enquête bekeken en vraagstelling waar nodig aangepast. Enquête is 
vastgesteld.   
 
De brief wordt 3 maal verspreid:  
1: via sterrenkijker  
2: mail via leerkracht  
3: klassenouders 

 

Agendapunt met toelichting: 4. Punten vanuit School (Stan) Actie 

Doel: Wanneer er vanuit school punten op de agenda wenselijk zijn.  

Uitwerking agendapunt: Geen.  
 

 
 

Agendapunt met toelichting: 5. Ingekomen van ouders Actie 

Doel: Bespreken communicatie/vragen die MR van ouders krijgt  

Uitwerking agendapunt: Ingekomen vragen: ik heb niets binnen. Andere MR-leden wel? 
Geen ingekomen stukken vanuit ouders.  

 

Agendapunt met toelichting: 6. Rondvraag Actie 

Doel: Gelegenheid geven wat er nog speelt op tafel te brengen  

Uitwerking agendapunt: Genoemde punten: 
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V: thuisonderwijs:  
OMR geeft aan tevreden te zijn over het thuisonderwijs. Veel meer 
contact met leerkracht en leerlingen onderling.  
Thuisonderwijs wel leerling afhankelijk, per kind afhankelijk  
M: hoe verloopt de noodopvang? Is er daar terugkoppeling voor het 
thuisonderwijs? Leerkrachten geven aan dat terugkoppeling geven heel 
erg lastig is. Wij moeten onze aandacht delen tussen verschillende 
groepen en onze eigen klas.  
 
 
 
 
 

4. Documenten 

Documenten behorende bij deze agenda:                                                  actie: 

o Verslag vergadering 19-11-2020 
o Brief ouderpeiling+ vragen 
o Begroting 

o Vaststellen 
o Gereedmaken voor delen 
o Advies uitbrengen 

 

 
Agendapunten voor de volgende MR-vergadering 09-03: 

1. Schooltijden- uitkomst ouderpeiling- formuleren standpunt Ouders/MR 
2. Vakantierooster 

 
 
 


