
Notulen vergadering MR Maandag 30 augustus 2021 om 20.00 uur.

Aanwezig: Liesbeth (online),Ellen, Jan, Sonja, Marjolein, Adinda en Sylvia (notulist) live.

Yildiz heeft afscheid genomen van de MR, wij hebben haar bedankt voor de afgelopen 3 jaar in de 
MR.

Stand van zaken op de scholen:
Tandem:
Helaas was de start heel naar en hectisch i.v.m. besmettingen bij het huttendorp. Op de Tandem 
waren er heel veel kinderen die daar waren geweest. 
Het team is voltallig gestart aan dit nieuwe schooljaar.

Flierefluiter:
Goede start gehad met het hele team.

 De VOB wordt door een groot gedeelte van de Flierefluiter ouders niet betaald, dit heeft een 
grote impact op de mogelijkheden binnen de school. Vraag aan MR ; hoe gaan we daar mee 
om; laten we het uitblijven van de uitbetaling van schooljaar 2020-2021 zo of niet? Zo niet, 
wat wordt de actie.
Wij van de MR zouden nog een reminder sturen aan de ouders die niet hebben betaald. 
Ook zouden we een algemene brief sturen naar de ouders waarin we aangeven dat 
wanneer er niet genoeg wordt betaald dat er dan versoberd zal worden. Misschien is het 
ook handig om duidelijk aan te geven waar de bijdrage naar toe gaan en dat we onze 
leerlingen graag weer uitjes willen laten doen. Misschien zouden we nog extra inkomsten 
kunnen halen uit bv een sponsorloop, sponsoren, jantje beton, kerst markt etc. Verder 
denken wij dat het handig is om de VOB en kampbijdrage te vragen voor de zomervakantie 
omdat iedereen dan zijn vakantiegeld heeft binnen gekregen.

 Hoogte VOB huidig schooljaar vaststellen we zouden graag wat cijfers hiervoor willen zien, 
hoe hoog is deze bijdrage en wat zou nodig zijn om dit eventueel recht te trekken?

 Vaststellen hoe we ons opstellen bij uitblijven van uitbetaling in het huidige schooljaar. Zie 
hierboven

 Vaststellen hoe we ons opstellen bij uitblijven van uitbetaling schoolreisje bijdrage (is anders 
dan de VOB) Zie hierboven

Vraag aan de MR is of ze akkoord gaan met gezamenlijke pauze vanaf volgende week maandag 6 
september en dat we de ouders op afspraak weer binnen laten komen eens in de maand op inteken.
De MR is akkoord.

Yildiz is nu weg bij de MR, er is een oproep gedaan in de nieuwsbrief van vorig schooljaar. Deze moet 
worden herhaald in de komende nieuwsbrief omdat er geen reacties zijn gekomen. Ellen vraagt aan 
Talitha of zij nog steeds in de MR zou willen, mocht zij dit niet willen dan doet Ellen een oproep in de 
volgende nieuwsbrief.
We moeten in de statuten en het regelement bekijken of je ook na 4 jaar herkozen mag worden i.p.v.
om de 2 jaar, dit is namelijk wat wij graag zouden willen.
Jan geeft aan dit schooljaar nog wel vol te willen maken binnen de MR!!!

Jaarkalender bestuur:
Wij vergaderen iedere laatste maandag van de maand.
De MR bespreekt geen zaken met het TZHB die ook met het DB kan worden besproken, het punt dat 
wel moet is het punt financiën. Wij vragen het DB op uitnodiging in onze vergaderingen.



Wij constateren wel dat er veel overleg plaatsvindt tussen TZHB en DB, Jan vraagt aan DB de visie 
hierover aangezien wij van het VBS een ander advies hadden gekregen.
Jan zal onze MR jaarplanning doorsturen aan Ids en Patricia.

MR statuten:
Tijdens de volgende MR-vergadering zullen wij een voorstel doen voor de statuten en regelementen. 

Uit de MR peiling is naar voren gekomen dat de communicatie beter kan van de MR naar de ouders 
toe. We willen dit dit schooljaar oppakken en verbeteren.
We vragen aan Debby of het mogelijk is om onze accounts te koppelen aan een MR mailadres.
Verder maken we een kort stukje na iedere vergadering over de punten uit vergadering en zullen we 
de nieuwe datum en locatie voor de volgende vergadering delen. Ook zetten we onze namen er 
iedere keer bij. Ellen en Marjolein maken dit stukje iedere keer voor in de nieuwsbrief en sturen dit 
door Alette zodat zij dit in beide nieuwsbrieven kan plaatsen.

Rondvraag:
Marjolein vraagt aan Corina of zij de gegevens van Yildiz van de websites wilt halen.
Mochten in het vervolg punten zijn die spelen, ook al is dit in vakantie of weekend, deel het wel met 
elkaar in de MR app.


