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Notulen MR vergadering 25 november 2019 
Notulist: Chris 
Tijd: 15:30-16:30 uur 

 Onderwerp:  
1 Notulen vorige vergadering Notulen van 7-10 akkoord. 

We willen graag dat het dorpshuis en de 
Vinckhuysenschool een gescheiden geldstroom hebben 
(geen gedeelde geldstroom).  
Ouderbijdrage zouden we wat eerder de deur uit willen 
(oktober).  
Mary zal met Lianne nog even bespreken hoe de 
kerstborrel eruit gaat zien voor de ouders.  

2 Mededelingen / ingebrachte 
stukken:  
 

Directie:  
Er wordt gekeken naar een oplossing om het lerarentekort 
regionaal aan te pakken. De besturen uit regio Alkmaar zijn 
hier mee bezig. Regionale samenwerking waarvoor 
subsidie is aangevraagd door de deelnemende besturen. 
Wat we gaan doen met het geld dat de minister het 
onderwijs heeft toegezegd, is nog niet bekend. (betreft: de 
460 miljoen voor de onderwijssector, conventant nov. 
2019) 
De ISOB zal in de toekomst zorgen voor een spoedoverleg 
voor directeuren wanneer er verwarring is rondom bijv. 
stakingen (zoals afgelopen keer).  
Er wordt binnen de ISOB gekeken of we overgaan op het  
‘Rijnlands model’ (een model dat staat voor meer overleg 
en gezamenlijke keuzes maken). 

3 Schoolontwikkelplan Is nog niet af. Zodra deze klaar is, gaat het plan naar het 
team en daarna naar de MR (hoogstwaarschijnlijk die van 
januari).  

4 Promotie school We stonden weer in de krant met een erg  leuk stukje! 
5 Hoogte ouderbijdrage De vraag is of dit nog op de agenda van de MR moet, of dat 

dit buiten de verantwoording van de MR valt.  Hoogte 
ouderbijdrage is OR aangelegenheid en moet tijdens 
jaarvergadering vastgesteld worden (verhoging via 
stemming). Wordt nog opgezocht in statuten en 
bevoegdheden MR (actie Mary). 

6 Kwaliteitsmonitor Komt in januari op de agenda.  
7 Nieuwe vorm rapporten/ 

besprekingen 
Dit vordert gestaag. Het nieuwe format m.b.t. de rapporten 
wordt in januari verwacht. Daarnaast hebben we het gehad 
over oudergesprekken (eventueel samen met de kinderen). 
Nog niet vastgesteld of we hele gesprek of gedeelte met 
kinderen doen, en vanaf welke groep.  

8 Rondvraag en sluiting Koen: gaat kijken of er vervanging kan komen voor de MR. 
Stukje MR en OR in het Vincketouwtje na Kerst.  Koen 
schrijft oproep voor MR. 

 
 


