
MR Hagenpoort 

 

Datum: 13 november 2019 – 19:30 – 21:30 
 

PLE - Petra Lenting (notulist) SvE - Sander van Essen RVE - Robin Verhoek (Voorzitter) 

MTJ – Miep Tjooitink EHE - Ellen Heitling Ria Lankhorst 

PVI - Paschal Vliegen (directie – alleen op uitnodiging)  

 
  
Tijd: Onderwerp: Wie B S I A 

19.30 
- 

19.35 

1. Opening en vaststellen agenda 
Paschal sluit aan (vanaf start) 
 

VZ     

19.35 
– 

20.15 

2. Algemene MR punten: 
- Voorzitter MR 2019 – 2020 
Robin blijft volgend jaar met instemming van ouders en leerkrachten voorzitter van 
de MR. 
 
- MR Jaarplanning – wanneer vergaderen (volgende 4 keer) 
Nieuwe data: 
Woensdag 11-12-2019 
Woensdag 29-01-2020 
 
- Schoolplan 2019 – 2021 – tweede ronde 
Akkoord van MR. oudergeleding.  
 
- TSO jaarrekening en definitieve bijdage ouders 
Jaarrekening TSO wordt doorgenomen. Mocht eventueel worden overgegaan naar 
een continurooster dan betalen ouders geen TSO-gelden meer.  
 
Voorgestelde bedrag is al meegenomen in nieuwsbrief naar ouders. Restant zal 
richting oudergeleding gaan om te kijken wat daarmee kan worden gedaan. 
Afbouw naar 0,50 zal een terugloop geven van zo’n 7000 euro Vergoeding is naar 
10 euro gegaan.  
 
Met Kerst naar rato extraatje. MR kan Paschal tussendoor adviseren TSO-bedrag 
alsnog bij te stellen. Paschal is bereid hier gesprek over aan te gaan.  
 
- Schaakbond  
De coordinator van het schoolschaken (ouderactiviteit) heeft gevraagd of de MR 
bezwaar heeft dat zij ouders gaat benaderen voor toestemming ivm de Wet AVG 
om naam en geboortdatum van hun kind te delen met de schaakbond. De MR is 
akkoord. 
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20:15 
– 

20:30 

3. Schoolbegroting 
- Voorleggen concept stukken begroting 
Paschal ligt toe. Vraag is hoe andere scholen financiele kosten hebben 
opgevangen bij invoering continurooster. Veel dingen zijn bovenschools geregeld 
met aandacht voor onderlinge solidariteit  
 
Inzet van vrijgekomen werkdrukmiddelen zal ingezet worden op de aanvulling in 
formatie tbv continu rooster. Potje werkdrukmiddelen geeft vanaf januari 2020 
verlichting.  
 
Inkomsten huur is op basis van medegebruik van een zaal Hier heeft bestuur 
regeling voor getroffen. Sam en Koos betalen volgens begroting 10 euro per dag 
en is tevens niet geindexeerd.  
 
Verder ook bij meerdere andere posten geen indexering.  
 
Paragraaf 4.2 afschrijvingskosten 32k. Waar komt die vandaan? (post 428000).  
 
Schoonmaakkosten niet geindexeerd.  
Post 448300 Tussen en naschoolse opvang. Bijzonder dat je hier negatief draait. 
2500-1700= -800 euro. Niet acceptabel.  
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MR Hagenpoort 

Tijd: Onderwerp: Wie B S I A 

20.30 
– 

21:25 

4. Continue rooster 

Paschal geeft toelichting 
- Bespreken voorstel.  
School-team heeft voornemen over te gaan op continurooster. Volledige MR moet 
instemmen.  
Is dit het stuk wat aan ouders voorgelegd moet worden  
 
- Discussie rondom Ouderconsultatie (hoe, wanneer geldig, stemming enz) – 
Brainstrom sessie 
 
- Verplichten aan alle ouders om te consulteren 
- Formeel een niet-bindende raadpleging 
- Idee is een online raadpleging 
- Groep 8 gaan we niet meenemen.  
- Ouders van wie bekend is dat ze in 2020 gaan starten wel meenemen.  
- Kan meerwaarde hebben om te zien uit welke groep de stemmers komen. 
Koppeling van deze gegevens geeft extra informatie.  
- Leerlingenraad informeren - door Miep 
- Bovenschools juridisch advies vragen - Dilemma: hoe omgaan met gescheiden 
ouders ea. 
- Alle ouders moeten geinformeerd worden en alle ouders mogen vragen stellen 
(inloop met school / MR / juf) 
- Om weging gelijk te houden krijgt ieder gezinssysteem twee stemmen. Elke 
ouder (gescheiden of samen) krijgt een stem. Éénouder gezin krijgt twee 
stemmen. Jan Bomans gaat excelbestand maken. 
- Robin en Paschal werken planning uit. - 1e schoolweek informatie delen, 2e 
schoolweek raadpleging (aan eind van die week moet stemming binnen zijn) 
- Op 29 januari kan dan besluit in MR worden genomen.  
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21.25 
– 

21:30 

6. Rondvraag 
Agenda is voor het eerst op de website gezet. Nieuws vanuit MR en delen agenda 
is voldoende. Inhoud notulen zou men kunnen opvragen.  
 

VZ     

 
B = bijlage,  S = bespreken,  I = instemmen,  A = advies 
MR = voltallige MR, OG = oudergeledidng MR,   PG = personeelsgeleding MR 


