
Notulen vergadering MR Maandag 11 oktober 2021 om 20.00 uur.

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

Talitha is nieuw bij ons in de MR, we hebben een voorstelrondje gedaan.

Vaststelling van de jaarkalender:
Jan heeft de agenda van het bestuur naast onze agenda gehouden en ook naast de map van de MR. 
De eerst volgende vergadering verschuiven we van maandag 25 oktober naar woensdag 27 oktober 
omdat er op maandag 25 oktober een studiedag is voor alle leerkrachten van de Tandem en de 
Flierefluiter.
We zouden graag in februari de MR verkiezingen op de agenda willen zetten zodat we in mei en juni 
een nieuw MR-lid mee kunnen laten draaien
De vergadering van maandag 25 april verschuiven we naar woensdag 20 april omdat het op 25 april 
al meivakantie is.
De jaarkalender wordt door Jan aangepast en hij zal dit delen met het dagelijks bestuur en met het 
toezichthoudend bestuur.

Vergadering over vergaderstructuur:
Omdat Sonja niet kan stuurt Jan een mail naar Ids en Patricia voor een nieuwe afspraak hierover.

MR-statuut en regelement:
We zouden graag de zittingsduur in artikel 5 van minimaal 2 jaar naar minimaal 3 jaar willen 
aanpassen.
In artikel 35 van het regelement staat dat we een huishoudelijk regelement zouden moeten hebben, 
dit kunnen wij nergens terug vinden in de stukken van de MR.

Adinda kijkt naar het verschil tussen het regelement en het statuut, ook zal ze extra goed kijken naar 
het huishoudelijke regelement, dit zal zij op 27 oktober aan ons uitleggen. 
Jan besteld 2 nieuwe MR mappen voor Adinda en Talitha.

Stand van zaken op de scholen:
Tandem:
Deze week komt er meer informatie over de verbouwingsplannen binnen van de Tandem. Het is nu 
nog niet duidelijk wanneer er gestart zou kunnen worden.
Helaas is er in een groep 7/8 corona geconstateerd, er zijn 4 leerlingen besmet op dit moment. Deze 
kinderen zijn naar huis gegaan, de groep hoeft nog niet in quarantaine gelukkig. Er is besloten om de 
groeps-doorbrekende activiteiten voorlopig niet aan te bieden.

Flierefluiter:
Geen bijzondere punten vanuit de Flierefluiter. Patricia is helaas ziek en heeft ook geen punten 
doorgegeven.

Vrijwillige Ouder Bijdrage:
We vinden als MR dat de VOB uitkomsten naar de ouders verstuurd mogen worden.
We zouden nog wel als tip mee willen geven dat er in de begroting van minder geld uitgegaan moet 
worden.



Ondersteunings planraad:
Helaas kunnen / willen wij vanuit de MR geen afvaardiging sturen op dinsdag 9 november….

Rondvraag:
Marjolein vraagt aan Corina of zij de gegevens van Yildiz van de websites wilt halen.
Talitha maakt een voorstel stukje voor in de nieuwsbrieven en voor op de website.
We vragen na of Debby al wat meer weet over ons MR-emailadres.

Punten voor de vergadering van woensdag 27 oktober om 20.30 uur op de Tandem:
- Verbouwing Tandem, wanneer start de verbouwing en hoe zit het met het kostenplaatje nu 

alles steeds duurder wordt? We nodigen Ids uit voor deze vergadering om hier duidelijkheid 
over te geven.

- Toelichting over de vergadering van de MR met het bestuur.
- Er wordt gekeken naar een nieuwe bestuurder, vanuit de MR horen hier ook 2 personen in 

de sollicitatiecommissie te zitten, hoe staat het hiermee?
- Adinda heeft een opzet gemaakt van de huishoudelijke regelementen en wij kijken of we er 

nog dingen aan toe willen voegen.


