
Vergadering MR Helmgras  
 

 
Jaargang:  2017-2018 
Volgnummer: 01 
Datum:  10 oktober 2017 
Aanvang:  19:30  uur 
Locatie:  Korte Land 
 
Aanwezig: Nicolette, Raoul, Anita, Meike, Meike R (notulen) 
Afwezig: Danny 
 

1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda.  
3. Ingekomen stukken 

a. Directie: concept jaarplan en jaarverslag 
 

b. Brieven / mail /  Broedbox : geen 
 

4. Voorbespreking: 
a. Kennis maken  
b. Rolverdeling  

Meike: agenda 
Anita: mailbox/broedbox 
Nicolette = voorzitter 
Raoul = penningmeester 
Stukje grasduinen = roulerend 
Notuleren = roulerend 

c. Training 2 en 13 nov, jaarplan komt hierin aan de orde 
d. Begroting MR  

Meike R stuurt kosten cursus door aan Raoul. Verder geen verwachtte 
uitgaven. 

 
5. Voorbereiden vragen aan directie 

a. Jaarplan.  Heeft MR net ontvangen, dus gaat op de agenda voor de volgende 
vergadering.   

b. Steunstichting. Raoul heeft overleg gehad met de Steunstichting. De 
Steunstichting heeft flinke reserves. Hoe wordt bepaald waar dit geld aan 
wordt uitgegeven? Is het nodig reserveringen te maken?  
En wat zijn de regels mbt het spenderen van de gelden door de 
oudervereniging? De oudervereniging wil een groter budget. Per kind blijft de 
bijdrage hetzelfde als vorig jaar.  

c. Toelichting op voorgenomen klankbordgroep mbt drukke activiteitenagenda 
en de rol van de MR hierin.  

d. Wat is er misgegaan in de communicatie rond de plusklas?  
 

6. Blok I (Overleg vergadering) 20:00 
a. Notulen vorige vergadering ( vaststellen) 
b. Mededelingen / Informatie directie 

Hans werkt op dit moment 3 dagen bovenschools bij Tabijn. Binnen het team 

bestaat toch enige angst dat bij afwezigheid van Hans ingezette lijnen worden 



losgelaten. Het is goed dat dit besproken wordt en teamleden de vrijheid 

voelen hierover te spreken. Het onderwerp zal extra aandacht krijgen.  

c. Onderwerpen: 
 

i. Concept jaarplan  Op agenda vergadering 12 december.  
ii. Concept jaarverslag Op agenda vergadering 12 december 
iii. Personele mededelingen 

Zowel LK, als LK zijn al bijna een jaar afwezig/ziek. LK gaat rustig re-
integreren op een andere school. In groep 7 wordt met een dubbele 
bezetting gewerkt.  
 

iv. Reglement (vastgesteld?) 
Er bestaat onduidelijkheid over de mogelijkheden tot het aanpassen 
van de zittingsduur van de MR. Afgesproken wordt hier tijdens de 
cursus naar te vragen. 
 

v. Aanmeldingen voor de GMR? 
Directie is niet op de hoogte van eventuele aanmeldingen voor de 
GMR nav van de uitgezette vacature.  
 

vi. Vergaderschema 
De volgende vergaderdata zijn afgesproken:  
13 november cursus  
12 december vergadering 
25 januari vergadering 
20 maart vergadering 
14 mei vergadering  
21 juni vergadering 
 

vii. Klankbordgroep 
Van leerkrachten en ouders zijn signalen gekomen dat de hoeveelheid 
activiteiten binnen de school soms als (te) groot wordt ervaren. 
Mogelijk kan de MR een rol spelen bij het in beeld van brengen van de 
activiteiten en dmv een klankbordgroep/action learning sessie  
achterhalen welke activiteiten wel of niet in de jaarplanning 
opgenomen kunnen worden.  

 
viii. Communicatie plusklas 

De communicatie rond de plusklas is te haastig verlopen waardoor er 
slordigheden in geslopen zijn.  

 
ix. Steunstichting 

De oudervereniging krijgt jaarlijks een bedrag toegekend op basis van 
bestedingen van voorgaande jaren. Daarnaast heeft de Steunstichting 
ruime reserves. Er is geen beleid waar in staat hoe deze gelden te 
besteden. Op dit moment kunnen scholen een aanvraag doen voor 
een eenmalige besteding die alle leerlingen ten goede komt. Zo is 
bijvoorbeeld het nieuwe podium van Helmgras hiervan betaald.  
 
De MR vindt het belangrijk dat er beleid komt waarin staat hoe het 
geld van de Steunstichting besteed wordt – het betreft immers het geld 
van de vrijwillige ouderbijdrage.  

 



d. Rondvraag 

• Early warning op agenda voor vergadering 12 december. 
 

7. Blok II (MR vergadering) 
a. Nabespreken Overlegvergadering 
b. Interne afspraken/discussiepunten (voor zover niet afgerond in 

voorbespreking) 
 

8. Bijdrage nieuwsbrief 
9. Rondvraag  
10. Sluiting 

  



Planning notuleren: 
 

Naam Datum 
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19-1 

 
21-3 
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