
Notulen MR-vergadering de Leemstee 
d.d. 25 september 2017 

 

Aanwezig:  Oudergeleding, Ben, Barry, Leonie, Mary, Rolf en Tom 
Personeelsgeleding: Irma, Joyce en Mijke (vanaf 20.15 uur) 

Afwezig: Anne Wil   

 

1. Opening: 
Ben opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten, in het bijzonder Mary Warmink, Rolf 
Bakker en Tom Hofstee die als ouders gereageerd hebben op de vacature en vanavond de 
vergadering bijwonen. Na een voorstelronde wordt de agenda nagelopen en vastgesteld. 

 

 
2.  Ingekomen stukken: 

- Vanuit de GMR is het vergaderrooster voor komend schooljaar aangeboden. Incl. de basiscursus 
‘Medezeggenschap’ op dinsdag 21 november as (Tijd: 19.00-22.00 uur, Locatie is Lariksstraat in 
Oldenzaal). 
- De OR heeft de begroting voor komend schooljaar aangeleverd. Dit wordt als extra punt aan de 
agenda toegevoegd.  
 
 

3. Goedkeuring notulen MR overleg (d.d. 26 juni 2017): 
01. Kuuk’nloop moet aangepast worden in Koningsloop; 
 Ouderbijdrage a € 25,- moet € 26,-’zijn; 
 MR-gelden wordt toegevoegd aan de agenda van vandaag; 
 MR-map moet up-to-date worden gemaakt. 
Barry past bovenstaande aan waarna de notulen worden akkoord bevonden en vastgesteld.  
Notulen zullen op de schoolwebsite geplaatst gaan worden.  
 
 

4. MR-samenstelling 2017-2018 
N.a.v. de vacature hebben zich in eerste instantie 5 ouders kandidaat gesteld. Twee hiervan hebben 
zich uiteindelijk weer teruggetrokken. Mary, Rolf en Tom zijn momenteel nog geïnteresseerd. De 
opties voor de samenstelling worden besproken. Er is plek voor twee stemgerechtigden binnen de 
MR. De keuze kan gemaakt worden om alle drie de ouders zitting te laten nemen in de MR waarbij er 
twee als stemgerechtigd zullen worden aangesteld. Dit kan in onderling overleg. Mochten alle drie 
stemgerechtigd willen zijn dan zouden er verkiezingen uitgeschreven moeten worden waarbij ouders 
een stem mogen uitbrengen. 
Voorstel voor nu is om allen 21 nov. de basiscursus bij te gaan wonen en op basis van deze 
bevindingen aan te geven wel/niet zitting te willen nemen in de MR en op welke wijze.  
De eerstvolgende vergadering zal dit geagendeerd worden.  
 
 

5. GMR; relevante informatie uit GMR-vergadering 

Dinsdag 26 sept. as zal de GMR de eerste vergadering van dit schooljaar hebben.  
N.a.v. deze notulen zal er een terugkoppeling komen op papier van het 3e en 4e kwartaal 2017.  

Bijzonderheden zullen volgen via de mail of geagendeerd worden voor de volgende vergadering van 
de MR.  
 
 

6. Mededelingen vanuit directie (vanaf 20.15 uur)  
- Het gaat goed op school, zowel met het team als de leerlingen. 
- Momenteel is er een collega met ZwV. Medio januari zal zij weer terugkomen.  
- Vanwege langdurig ziekteverzuim is het ontslag aangevraagd voor een leerkracht. M.i.v. januari 
2018 zal dit ingaan.  



- Volgende week maandag heeft de directie de schoolbespreking met het CvB (voorheen 
novemberrapportage). Verslaglegging is gemaakt en ligt bij de bouwcoördinaten. Volgende 
vergadering volgt er een terugkoppeling; 
- Mijke heeft de Leemstee aangemeld voor het project ‘Groen, Groener, Groenst’.  
- Anne Wil heeft kenbaar gemaakt te willen stoppen binnen de MR. Vanuit het team is Elke Heithuis 
bereid gevonden om haar plek op te gaan vullen. Dit zal medio januari zijn. De MR is dan weer 
voltallig.  
 
 

7. Stand van zaken Schoolontwikkelplan (vanuit vorige vergadering) 
De visie is duidelijk gemaakt en samengesteld met het team.  
Voor de vakantie is er aan de MR uitleg gegeven aan de “Waarom’ van het plan. Vandaag volgt 
verdere uitleg over ‘Hoe’ en ‘Wat’; Komend schooljaar zullen er vijf items (o.a. kindgesprekken, PBS 
en Gyncy)  opgepakt worden. Per item is/wordt er een paginaplan gemaakt op welke wijze hier 
aandacht aan wordt geschonken en hoe de Leemstee hiermee aan de slag gaat. De eerstvolgende 
plenaire vergadering wordt dit teruggekoppeld aan het team.  
De volgende MR-vergadering zal het schoolontwikkelplan wederom geagendeerd worden en zal er 
stilgestaan worden wat het doel voor de MR is (Borging van kwaliteit , procesbewaking) en op welke 
wijze dit doel gerealiseerd kan worden. 

 
 
8. Begroting OR schooljaar 2017-2018 

De OR heeft de begroting aangaande schooljaar 2017-2018 aangeleverd aan de MR.  
De ouderbijdrage blijft de komende jaren gehandhaafd.  
Vragen/opmerking die vanuit de MR komen; 

- Klopt de verdeling in de begroting en activiteiten? De MR heeft niet inzichtelijk op basis van 
welke gegevens de bedragen worden vastgesteld. Hoe verhouden zich bijv. de daadwerkelijke 
uitgaven (van voorgaande schooljaren) zich tot de huidige begroting?  

- Door de ouderbijdrage en de sponsorloop is de begroting sluitend. Is dit reëel? Kloppen bijv 
de verwachte uitgaven (o.a. busvervoer)? Het spaargeld/de buffer wordt hierdoor niet 
aangeraakt? 

- Buffer; In hoeveel jaren is dit ontstaan?, Is er zichtbaar hoe dit positieve banksaldo is 
ontstaan? Is er een plan van aanpak hoe deze buffer teruggedrongen gaat worden? 

- Voorstel vanuit de MR is om max. 50% van de ouderbijdrage jaarlijks als buffer te hebben. 
Bovenstaande punten zullen in het MR/OR/DIR overleg worden meegenomen. 
 
Tevens wordt er gesproken over sponsoring. Ouders/bedrijven hebben school benaderd of zij iets 
kunnen betekenen en op welke wijze. Hoe kan dit bijdragen aan de kosten van activiteiten van bijv. de 
OR, crea-middagen, spelmateriaal etc.? 
Mijke vraagt bij andere scholen het sponsorbeleid na. 
 
 

8. Bestemming MR-gelden schooljaar 2017-2018 
T/m september kan de school ideeën aanleveren om in aanmerking te komen voor een tegoedkoming 
in de kosten voldaan vanuit de MR-gelden. 
Een aantal opties zijn al aangedragen en worden verder aangevuld; 

- Dag voor de kinderen (theater/circus) afgesloten met een voorstelling voor de ouders. 
- Gebruiksmateriaal crea-middagen (figuurzagen, soldeerbouten, graveerpennen etc.) 
- Thema-avond ouders 
- Water-zandtafels onderbouw 
- Cursus/advies (naar behoefte) 
- Representatie MR-geleding 

Benadrukt wordt dat hier ook gekeken kan worden wat sponsoring hierin kan betekenen. 
Irma brengt het budget in kaart (incl. buffer). 
De volgende vergadering wordt er een definitieve verdeling van de gelden gemaakt waarbij er evt. een 
buffer gereserveerd kan worden voor grotere en/of toekomstige uitgaven.   
 
 
 
 



 
 

9. Rondvraag/overig 
 

- Tom geeft aan dat het huidige MR-reglement niet up to date is. (o.a. contactpersoon vanuit de 
GMR) Deze zal moeten worden aangepast; 

- Ben en Barry stoppen na deze vergadering officieel met de MR. Vanuit school/de OR hebben 
zij reeds een presentje mogen ontvangen als dank; 

- Leonie zal de voorzittersrol over gaan nemen; 
- De volgende vergadering zal 27 i.p.v. 20 november zijn. Dit i.v.m. de basiscursus op 21 

november as en de bedenktijd voor ouders wel/niet zitting te willen gaan nemen in de MR en 
in welke hoedanigheid. 

 Mijke geeft de nieuwe datum aan op de nieuwsbrief; 
- Irma schrijft een stuk voor de nieuwsbrief met daarin de stand van zaken rondom de  

samenstelling van de MR;  
- 1 november as zal de MR afscheid nemen van Ben en Barry.   
 

 
Volgende vergadering agenderen: 
- Samenstelling MR (defintief)  
- Stand van zaken schoolontwikkelingsplan 
- Bestemming MR-gelden 
- Terugkoppeling schoolbespreking najaar 2017 (voorheen Novemberrapportage) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


