
Notulen vergadering MR-Mariaschool  
Datum: 29 oktober 2019 
Aanwezig: Raymond (vz), Quierine, Janneke, Juliette, Eileen, Sjoerd en Renate  
Afwezig: Joyce 
 
1. Opening & mededelingen 
1.1 De MR van de Mariaschool heeft een service pakket bij de AOB (bond), zie de site voor meer 
informatie. https://www.aobmedezeggenschap.nl/service-pakketten/ 
1.2 Op de website staan nog de oude MR leden.  
 
2. Vaststellen notulen vorige vergadering; 2-10-2019 
2.1 Alleen de voorzitter heeft de notulen ontvangen. We hebben ze kort besproken. 
 
3. Ingekomen stukken 
3.1 Jaarverslag MR 2018-2019 
3.2 Jaarverslag 2018-2019 en jaarplan Mariaschool 2019-2020. Volgende vergadering bespreken. 
 
4. Actiepunten 
Zie tabel 
 
5. Bespreekpunten 
5.1 Werkdrukgelden; Deze zijn opgenomen in de begroting. Het is lastig om precies terug te zien 
waar de gelden aan uit gegeven worden, veel hangt met elkaar samen. Wij zijn van mening dat er 
een positief beleid is ten aanzien van de werkdrukgelden. Wij leggen als MR vanaf nu niet meer de 
focus op de begroting maar worden wel graag geïnformeerd over de plannen en evaluatie van het 
inzetten van de werkdrukgelden. 
→ Directie evalueert jaarlijks met het team het plan van het afgelopen jaar → het team krijgt de 
mogelijkheid om ideeën aan te dragen voor een nieuw plan → dmv stemmen wordt een nieuw plan 
opgesteld voor het nieuwe schooljaar. 
De PMR licht de MR in n.a.v. de evaluatie en het nieuwe plan.  
 
5.2 Continurooster; Dit onderwerp kun je vanuit verschillende perspectieven bekijken; leerlingen, 
team of ouders. Voor iedereen gelden andere voor- en nadelen en andere redenen. De rol van de MR 
is niet om dit aan te gaan kaarten maar als er vanuit het team/directie vraag naar is kunnen wij 
onderzoeken of er draagvlak voor is bij ouders en team, we kunnen onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn en het proces volgen en advies geven. Voor nu is dit nog niet aan de orde. 
 
5.3 Ouderbijdrage; Wij stemmen niet in met het verhogen van de ouderbijdrage t.b.v. het bekostigen 
van leermiddelen.  
Reactie van de AOB: 
“Het is ongebruikelijk om de ouderbijdrage in te zetten voor het bekostigen van de leermiddelen. De 
ouderbijdrage is vrijwillig en de ouders kunnen er voor kiezen om niet te betalen. Dan heb je een gat 
in de begroting en je kunt kinderen niet uitsluiten van het gebruik van de betreffende leermiddelen.” 
Wij zijn bereid om mee te denken aan manieren waardoor er geld vrij gemaakt kan worden voor de 
betreffende leermiddelen. 

- Ouderbijdrage verhogen voor cultuur, dit onderwerp kan dan uit de begroting 
- Leasecontracten onderzoeken voor bepaalde leermiddelen 
- Is er een onderhandeling mogelijk bij afname van leermiddelen 
- Kan de omgeving iets betekenen in de vorm van sponsoring? 
- …. 

 

https://www.aobmedezeggenschap.nl/service-pakketten/


5.4 Sponsoring; In de laatste nieuwsbrief is een oproep gedaan voor het onderhoud van de speeltuin. 
Is het gebruikelijk om sponsors de school binnen te halen? Hoe staat de directie/bestuur tegen over 
sponsorwerving? 
 
6 Rondvraag 
 
7 Volgende vergadering; 11-12-2019 
Wim om 19:30 uur uitnodigen, vanaf 20.00 uur gaan we aan de slag met het activiteitenplan voor dit 
schooljaar. 


