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Notulen MR-vergadering St. Martinus 

Maandag 29 oktober 2018, teamkamer, 20.00 uur 

 
Aanwezig Ingrid Peels (vz), Martijn van Raaij,  Jacomien Vromans, Ine Verdonk, Judith Jonkers, Maaike 
Nieuwenhuis. 
Afwezig Henja van de Vegt (OR) 
 
Actielijst 

nummer wie wat opmerkingen na bespreking 

20180910.01 Maaike Afspraak dat PSZ uit lokaal gaat per einde 

schooljaar zwart op wit laten zetten bij 

Skozok. Navraag doen bij bestuur over 

contract met PSZ. 

 

20180910.02 Martijn Met OR wensen/mogelijkheden begroting 

ouderbijdrage bespreken 

 

20180514.03 

 

 

20182910.04 

 

20182910.05 

 

20182910.06   

Jacomien 

 

 

Martijn 

 

Martijn 

 

Martijn 

Maaike  

Opzet maken positief stuk over 

verkeerssituatie voor Bruggetje met daarin 

bekrachtiging van situatie. 

Bijwonen themabijenkomst IHP op 6 

december. 

Kascontrole door OR 

 

Bekijken begroting kalenderjaar 2019 

 

 
Afgeronde actiepunten (verdwijnen na 1 vergadering van de notulen) 

nummer wie wat opmerkingen na bespreking 

20180910.01 Ine Voortaan in 1e bruggetje link naar nieuwe 

schoolgids laten zetten 

 

20180910.02 Ine Email over luizen uitsturen  

20180611.03 Ine Voorstel vergaderdata met Agnetendal 

bespreken (voor einde schooljaar) 

Nog niet vastgelegd; vooralsnog 

alles op de maandag van de 

afgesproken weken; 1 ruilen naar 

donderdag  

20180514.04 Jacomien Opzet maken stuk over verkeerssituatie voor 

Bruggetje 

Nagaan of nog nodig is 
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1. Opening 

Welkom Judith als Jolanda als MR lid vanuit de personeelsgeleding. 
 

2. Verslag vorige vergadering 10 september 
Actiepunten: zie opmerkingen bij de actielijst.  
 
Peuterspeelzaal: agendapunt blijft staan.  
 
Notulen goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen en verzonden post 
Geen post. 
 

4. Schoolontwikkeling 
Op de  studiedag 26 september is het team onder begeleiding Sigrid Bokkers aan de slag gegaan met opfrissen 
van De Vreedzame School. Na de herfstvakantie zijn alle groepen weer gestart met dit programma.  
 
Ingrid vraagt naar ervaringen tot nu toe wat betreft de Bieb in School. Deze zijn goed. Het verhoogt de 
leesbeleving. 
 
Martijn geeft aan dat zijn kinderen de judolessen erg leuk hebben gevonden! Dit is bij alle kinderen zo. 
 

5. Vergaderdata en onderwerpen 
Onze vergaderdata blijven staan op maandag behalve die van 6 mei. Deze vergadering wordt verplaatst naar 
donderdag 9 mei.  

- Leeropbrengsten (maart en juni) 
- Schoolontwikkeling: doorlopend agendapunt 
- Schoolplan: januari 
- Huisvesting: doorlopend. 
- “begroting” betreft de begroting van de school (en niet van de ouderbijdrage).  

 
6. Huisvesting 

4 oktober heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Hier is het IHP (Integraal Huisvestingsplan) 
vastgesteld.  Hierin staat dat er oa voor onze school een haalbaarheidsstudie wordt gestart.  Er zijn nog geen 
inhoudelijke afspraken gemaakt. Op 6 december  worden dit IHP nader toegelicht tijdens een  
themabijeenkomst. Deze bijeenkomst is openbaar. Martijn zal deze bijwonen. 
 

7. Afrekening schooljaar 2017-2018 
Martijn licht toe. Geen verdere op- of aanmerkingen. Afrekening goedgekeurd. 
Martijn zal met iemand van OR kascontrole bespreken. 
 
 
 

8. Begroting school 2019 
Martijn gaat deze  bekijken met Maaike; plannen dit samen. 
 

9. Prognose leerlingaantal 
Ter info: 
1 oktober 2018 115 leerlingen 
1 oktober 2019 119 leerlingen 
1 oktober 2020 129 leerlingen 
1 oktober 2021    135 leerlingen 
1 oktober 2022 144 leerlingen 
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10. Rondvraag  
Niemand heeft iets voor de rondvraag 
 
 
 
 
 
 
 

 


