
 

 

 

Notulen MR donderdag 26 januari 2017 

Tijdstip 19.30 – 21.00 uur 

Aanwezig: Yvonne, Siet, Tjalde, Marjo, Valeri, Fedor (deels) Arjan, Bas, Remmelt, Pieter 

Afwezig: Doreen, Geraldine 

 

1. Mededelingen, notulen laatste vergadering en actiepunten 
Geraldine geeft aan dat het uitvoeren van de secretarisrol momenteel niet 
voldoende lukt. We spreken af dat Doreen voortaan de notulen maakt en Bas samen 
met Valeri en Yvonne de agenda voorbereidt. 
 

2. Flyer 
Teksten moeten in lijn zijn met waar de MR voor staat. Wij denken mee over... 
Veiligheid in en om school, hoogbegaafdenbeleid, verkeerssituatie, waar gaat het 
geld naar toe, klankbord voor directie, gevraagd en ongevraagd advies, schijf van vijf 
in de overblijf, sociaal digitaal, protocollen, schoolbeleid, ideeën zijn welkom, 
instemming in formatie, etc. 
Actie: Yvonne zorgt voor info over flyer.  Is inmiddels gebeurd en doorgestuurd 
naar Pieter die er weer verder werk van maakt. 
 

3. Verkeer 
Klankbordgroep is geweest. Goede opkomst met diverse achtergronden. De wensen 
van de school zijn duidelijk kenbaar gemaakt.  
Mogelijk schoolplein groter of voetpad breder. Dinsdag 14 maart is er weer een 
bijeenkomst waarop ze hopelijk met vervolgstappen komen. Valeri gaat daar 
naartoe. Marjo waarschijnlijk ook.  
 
Actie: notulen avond doorsturen (Bas).  
Op de volgende MR vergadering volgt weer een update n.a.v. de bijeenkomst van 
eind februari. 
 

4. Update GMR 
Gouden Ei opgeheven, huisvesting Kleine Kapitein, begroting, wel investering 
in Laterna Magica, leerlingenstromen, prognoses. Volgende keer benen op tafel 
overleg 17 mei 2017 . 
Actie: Arjan stuurt data GMR door voor input volgende keer. 

 
5. Begroting 

Gesprek met controller over cijfers, bepaalde kosten en subsidies zijn nog niet 
opgenomen.  



Werkelijke cijfers laten 30k verlies zien. Begroting is voorzichtig begroot. Sommige 
scholen hebben jong personeel waardoor kosten dalen. 
Leerlingenaantallen worden stabiel aangehouden. Onze school heeft als een van de 
weinige scholen in onze buurt structureel voldoende of te veel aanmeldingen. 
Diverse criteria waarom ouders voor De Pinksterbloem kiezen, ondanks 
verhuizingen.  
Directie kijkt goed hoe de school aantrekkelijk kan blijven voor de ouders.  

 
6. Jaarverslag 

Omdat we het jaarverslag niet van te voren konden bekijken en er in de vergadering 
geen tijd was om dit te doen is het rondgestuurd met het verzoek aan een ieder om 
het te bekijken en opmerkingen toe te voegen. Dit is inmiddels gebeurd. 
Het jaarverslag zal op de website worden geplaatst. 


