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Notulen M.R. vergadering donderdag 7 oktober 2021 
Aanvang: 19:30 uur  
Locatie: Pius X 
 
Aanwezig: Marloes ten Brinke, Ellen Leferink, Bianca Kiffen en Lianne ter Haar. 

Afwezig: Anna Bruins 

 
 

1. Opening. Heel fijn dat we weer op school kunnen vergaderen! 
 

2. Notulen  

• Notulen van de vergadering 24 juni 2021 zijn vastgesteld. 
  
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Vakantierooster schooljaar 2022-2023. Een ouder van de 
Pius X heeft een klacht ingediend over het vakantierooster en 
het feit dat we afwijken van regio Noord, tegen de regels in. 
Keender is hierop aangesproken en er is gezegd dat het 
aangepast moet worden en dat ouders geïnformeerd moeten 
worden. De vakantiecommissie heeft vervolgens aangegeven 
dat er een officieel stuk/verklaring vanuit het ministerie 
bestaat en deze is opnieuw toegestuurd, omdat wij in het 
verleden toestemming hebben gekregen voor deze 
uitzondering. Het is nu afwachten welke consequenties dit zal 
hebben, misschien moeten de zomervakantie en voorjaars of 
herfstvakantie aangepast worden. Wanneer dit het geval is 
zullen veel ouders uit Haaksbergen en Eibergen de dupe 
worden, Bianca geeft aan dat ouders geplande vakanties niet 
om hoeven te boeken. Een vervelende situatie! We wachten 
het besluit af; ministerie en bestuur zoeken dit verder uit. 
 

• De start van een extra kleutergroep + formatie. Er komt extra 
formatie (vanaf de herfstvakantie) voor de nieuwe 
kleutergroep. In de voorfinanciering moet het kunnen, gezien 
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de aantallen en het vooruitzicht voor het volgende schooljaar. 
De bekostiging komt er. Aantal leerlingen: 155 op 1 oktober 
2021.  En op 1 oktober 2022 169 leerlingen, op basis van de 
gegevens die Margret nu heeft! Het kan nog veranderen. Er 
komt een B -pooler, zij krijgt een jaarcontract en komt deze 
week kennismaken. 

• Jaarverslag. Jaarverslag verstuurt Bianca nog naar het team 
en MR. 

• MR-OR-Team borrel: Voorstel om deze in januari 2022 te 
doen, als nieuwjaarsborrel. OR organiseert dit, Bianca en 
Henriette reserveren een datum, eventueel koppelen aan een 
geplande vergadering. 

• Flyer Stichting Leergeld Haaksbergen voor gezinnen die in 
een armoedesituatie leven. Verzoek om het naar alle ouders 
te sturen. Gemeente wil dit onder de aandacht brengen, het 
blijkt een drempel te zijn voor gezinnen om zich aan te 
melden. Als bijlage in de nieuwsbrief meesturen. Ellen pakt 
dit op met Henriette. 
 

 
4. Bespreekpunten: 

• Vaststellen rollen MR: voorzitter – secretaris – 
penningmeester – notulant. Anna wil dit laatste jaar nog wel 
voorzitter blijven. In januari 2022 traject opstarten voor 
werving nieuwe ouder MR. 

• Start van het nieuwe schooljaar evalueren. Gezellige start 
van het schooljaar, een ijsje voor de kinderen en een koud 
drankje voor de ouders na schooltijd. 

• Ouderbijdrage; gebaseerd op de activiteiten. Wel wordt de 
bijdrage gecontroleerd door de MR. Het bedrag van € 35,- in 
twee termijnen, wordt er iets gewijzigd, dan eerst instemming 
van de MR. Ellen vraagt Henriette om dit punt mee te nemen 
in de eerstvolgende OR-vergadering.  

 
5. GMR  

• Notulen (concept) vergadering 1 juli 2021. Ellen verstuurt de 
notulen GMR per bijlage mee met de agenda mee. 
 

6. Actiepuntenlijst doorgenomen. 
7. Rondvraag. Geen. 

 
8. Nieuwsbrief MR. Jaarverslag is inmiddels meegestuurd met de 

nieuwsbrief. 



 
9. Actiepunten 

 
 
 

Actiepunten 

1. Vacature nieuwe ouder MR in januari. Allen 

2. Format Jaarverslag MR vernieuwen Ellen 

 Ideeën bij de cursus MR? Lianne 

4. Flyer Stichting Leergeld, nieuwsbrief! Ellen vraagt Henr. 

5. Ouderbijdrage navragen bij OR Ellen vraagt Henr. 
 
 

 
 
 
 

Volgende vergadering 18 november, 19.30 uur! 
 


