
MR vergadering 13 november 2017 
 
Aanwezig: Ali, Jan, Margo (tevens notuliste), Nicoline, Karien, Janneke (tevens 
voorzitter) 
Afwezig: Mariëlle, Els. 
 
Opening  
Welkom aan Ali en Nicoline. 
 
Agenda  
Toevoeging; Begroting OR. 
 
Post 

 Vaktijdschrift info MR. Is voor ieder MR lid te lezen en rouleren via het postvakje. 
 Krantenartikel over een nieuw convenant ASG en Gemeente Almere. 

 
Notulen 
Goedgekeurd. 
 
Actielijst 
Te verwijderen punten: 

 Vergaderdata zijn reeds vastgesteld 
 Data MR start zijn reeds doorgegeven en de cursus is al gevolgd. 
 Jaarverslag MR 2017 is nog niet volledig en komt zsm per mail bij de MR. 
 Aantal MR-leden zijn in verhouding te veel, maar we spreken af dat we gewoon 

aan de slag gaan en dat er bij stemming een gelijke verdeling zal zijn. Dat 
betekent dat er twee leden van de Oudergeleding niet mogen stemmen. 

Stukje in de nieuwsbrief en de notulen op de website blijft op de actielijst. 
 
Onderwerpen door MR 
Algemene mededelingen 

 de GMR start weer. We kijken per keer naar de onderwerpen op de agenda of er 
iemand van onze MR naar toe zal gaan. 

 Janneke geeft een kleine toelichting op de punten die op de agenda staan. 
 Janneke zorgt voor een juiste versie vd notulen voor op de website. 
 De MR heeft instemmingsrecht voor de begroting van de ouderraad schooljaar 

2017-2018 en het vaststellen vd  vrijwillige ouderbijdrage. Er zijn nog enkele 
vragen over de begroting en Janneke zal een afspraak maken met de 
penningmeester van de OR. 

 
Terugkoppeling MR-start 
Margo, Jan, Nicoline en Karien zijn naar de cursus geweest. Er is veel info gegeven over 
bv het reglement de statuten. Op de website van de WMS staan een aantal voorbeelden 
van statuten. De ASG kan het reglement voor de MR aan Bart aanleveren. 
Ook is er onderling gesproken over de ontwikkelingen binnen de ASG. 
 
Werkdruk 
Vanuit de MR houden we de werkdruk mee in de gaten. De Personeelsgeleding geeft aan 
dat de werkdruk ook vooral vergroot wordt door de extra taken die erbij komen, bv het 
schoonhouden van de keuken en het aanvullen van toiletpapier of het ontstoppen van 
een gootsteen. Bij die taken wordt een conciërge gemist. We zetten dit onderwerp op de 
agenda voor de volgende vergadering. 



 
Onderwerpen door Bart 
Begroting 
De begroting is reeds goedgekeurd door de ASG, terwijl de MR hier instemmingsrecht 
over heeft.  De procedure wordt hierbij in onze ogen dus niet zorgvuldig opgevolgd. De 
MR zal contact opnemen met de VOO om na te vragen wat onze rechten hierin zijn. 
 
Bart legt de begroting verder uit, over het aantal leerlingen en de prognose met 1 okt als 
peildatum. Het is wenselijk 4 % reserve te houden, maar met het ziekteverzuim is dat nu 
niet meer haalbaar. De ASG heeft geen extra middelen om de tekorten aan te vullen. De 
ASG stuurt strak aan op de financiële stromen van de diverse scholen. 
 
Er wordt gevraagd om de begroting van vorig schooljaar om een betere vergelijking te 
hebben. 
 
Stagiaires op het Spectrum 
Het Spectrum is geen opleidingsschool voor HBO-studenten waardoor er geen stagiaires 
werkzaam zijn. MBO stagiaires neemt de school wel aan. 
 
Kinderopvang 
Er komt een kinderopvang bij in het schoolgebouw, BSO Second Home. Dit genereert 
extra inkomsten. 
 
Jaarplan 
Het Jaarplan is door de MR-leden goed doorgenomen en het is opgevallen dat de 
beleidsdoelen niet concreet zijn verwoord. De MR vraagt Bart om toelichting en vraagt 
om aandacht om het jaarplan in 2018-2019 concreter te beschrijven. 
Er wordt verder stilgestaan bij de uitwerking en invulling van de Vreedzame School en 
Playing for Success.  
Ook wordt gevraagd naar het effect van de diverse leerteams. De vorderingen zijn nog te 
weinig om te kunnen beoordelen. 
 
Rondvraag 

 Zijn er notities van de thema’s die behandeld worden op school, zoals bv 
Vreedzame School en PfS? Ja; Janneke zal deze doormailen. 

 
Volgende vergadering: maandag 15 januari om 20:00 uur 
Punten;  

 Schoonmaak 
 Conciërge 
 Beleidsdomein communicatie uitvragen en concreet maken. 

 
Actielijst 
Nr. Wat Wie Wanneer 
1 Stukje nieuwsbrief en notulen op website Janneke  doorlopend 
2 Jaarverslag MR 2016-2017 Janneke zsm 
3 Bespreken van de OR-begroting met de 

penningmeester OR 
Janneke 30 nov 2017 

4 Navragen van rol MR bij begroting Spectrum 
bij VOO 

Janneke  Voor 18 jan ‘18 

5 
 

Begroting van vorig schooljaar doorsturen 
aan MR 

Bart zsm 
 

 


