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Notulen M.R. vergadering donderdag 18 november 2021 
Aanvang: 19:30 uur 
Pius X 
 
Aanwezig: Anna Bruins, Marloes ten Brinke, Ellen Leferink, Bianca Kiffen en Lianne 
ter Haar 
 
 
 

1. Opening door Anna  
 

2. Notulen → 7 oktober 2021 
 
Twee zinnen in de notulen moeten worden aangepast.  
Jaarverslag was nog niet verstuurd, Bianca verstuurt deze meteen naar Anna 
en Marloes.  
In de kleutergroep is de nieuwe B-pooler, juf Linda, inmiddels ingewerkt. Ze 
heeft het naar haar zin in groep 1B. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken  
 

• Vakantierooster 2021-2022 
 

Anna vraagt naar de criteria om in aanmerking te komen voor een 
uitzondering om af te kunnen wijken van het vakantierooster zoals die 
voor regio Noord is vastgesteld. Deze criteria zijn wel bij de bestuurder 
bekend, maar niet bij de directie. De wetswijziging was er al in 2006, maar 
hier is niets mee gedaan.  
De verwachting is dat we met Noord mee moeten gaan, ook bij herfst- of 
voorjaarsvakantie. Deze vakanties verspringen, de ene keer bij Noord en 
dan bij Midden. Het is niet helemaal helder welke rechten of plichten we 
hebben. Wanneer mag je flexibel omgaan met de vakantieweken? 
Het vakantierooster van ’22-’23 wordt nog herzien, we wachten op de 
GMR. Anna vraagt na bij Tjitske wat hun standpunt is. Ondernemen zij 
nog actie? Komt er een nieuw overzicht? Wordt vanaf nu alleen regio 
Noord nog vermeld? Heeft de MR hier verder nog iets over te zeggen, 
omdat het nu een vaststaand feit is? 
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4. Bespreekpunten: 

• Begroting Pius X is vastgesteld en besproken met het team. 
De beslisnota wordt besproken. Er zijn geen vragen over de begroting. 

• Er is een wijziging in de teldatum. Deze is  nu 1 februari in plaats van 1 
oktober. 

• Afsluiting van het water op 12 november, veroorzaakt door de 
sloopwerkzaamheden op ’t Kempke. De situatie op school was niet 
meer houdbaar, ouders werd verzocht hun kind zo snel mogelijk op te 
halen. Dit is goed verlopen. Bianca neemt contact op met de 
gemeente, om te informeren wie de contactpersoon is bij dit soort 
calamiteiten. Omdat een school een overheidsproject is, moet de 
gemeente in dit soort situaties de sloop onmiddellijk stilleggen en het 
probleem ( de afsluiting van het water voor de school) verhelpen. 

• Ouderbijdrage: Deze zal volgend jaar iets ophogen. We worden door 
Henriëtte op de hoogte gehouden. 

• Vaststellen jaarbegroting MR 
Marloes levert dit nog aan. Elk schooljaar €972,- . Wat je als MR niet 
opmaakt gaat in de pot van school. 

• Voorbereiding verkiezingen (oudergeleding). Anna heeft het idee om 
een persoonlijk stukje met foto en tekst aan te leveren, zodat het voor 
ouders wat aantrekkelijker wordt om zich aan te melden als nieuw lid. 
Na de voorjaarsvakantie kan deze dan met de nieuwsbrief verstuurd 
worden, dan is er genoeg tijd om iemand in te werken. 
 

1. GMR  
 

2. Actiepuntenlijst → oktober 2021 doorgenomen. 
 

3. Rondvraag. Geen 
 

4. Nieuwsbrief MR. Geen punten 
 

5. Actiepunten 
 

 

Actiepunten 

1. Notulen MR op de website plaatsen. Ellen 

2. Format Jaarverslag MR vernieuwen Ellen 

3. Documenten MR cursus doorsturen. Lianne 

4. Info voor nieuwe ouders MR aanpassen Lianne en Ellen 

5. Jaarverslag versturen naar 
Marloes/Anna 

Bianca 

6. Voorbereiding tekst nieuwsbrief Anna 

7. Jaarbegroting toevoegen aan notulen Marloes / Lianne 

8. Standpunt vakantierooster bij GMR 
navragen 

Anna 

 



 
 

Sluiting: 21.00 uur  
 
Volgende vergadering: 20 januari 19.30 uur 


