
Notulen MR 14 juni 2021 

Welkom Bregje 

Samenwerking onder de pannen: 

Samen met de Denise heeft de MR het proces besproken rondom aanbod BSO, PSZ en baby-opvang. 

Er is gesproken en meegedacht vanuit de verschillende perspectieven (school, ouders, gemeente, 

opvangorgisatie, bestuur, etc.). Er zijn verbeterpunten geformuleerd en vertrouwen uitgesproken 

over het vinden van een passend aanbod.  Denise gaat de samenwerking met Onder De Pannen 

opstarten. 

Schooltijdenonderzoek  

Voorkeur voor continurooster: 8.20 u tot 14.15 uur. (8.15 uur school open). 8.20-12.30 uur. Zo heb 

je ook spreiding van vervoersbewegingen, aangezien Schalm ook om 14.30 uur klaar is. We gaan van 

25.5 naar 25.85 uur maken. Met deze tijden gaan we 940-945 uren maken per jaar, wat we graag 

willen vasthouden. Instemming is gegeven door de MR. 

De communicatie richting ouders is besproken: open en transparant. Uitslag duidelijk, we mogen 

leren van de onderzoeksmethode. 

 Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage 

Als we geen PM-ers nodig hebben, is er geen verhoging nodig. Wij hebben een lage vrijwillige 

ouderbijdrage. Met name verantwoording afleggen naar ouders wat er met de ouderbijdrage 

gebeurt. Pim neemt dit op met de nieuwe penningmeester van de OC. Ook bespreekt hij dat het 

goed is om het doel te verhelderen wat de OC met het geld wil doen. Voor 1 augustus moet de 

schoolgids af zijn, waar ook het bedrag van de bijdrage in staat. MR moet toestemming geven. Voor 

1 augustus is het belangrijk om te weten wat dit wordt.  

Uitkomst Route 8 

Uitkomsten besproken: Volledig groen! We zijn erg blij met dit resultaat. 

Begroting MR 

Er wordt door Pim gekeken of we ook kunnen sparen. We zouden graag een training uitzoeken die 

gericht is op deze MR op deze school: Wat gaat er goed/ wat kan er beter?  

Afscheid Karen 

Dit was Karens laatste bijeenkomst. Zij gaat de MR verlaten, maar blijft actief in de GMR. We willen 

Karen bedanken voor haar inzet en het meedenken. 


