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Belangrijke beleidsstukken die het gehele jaar aan bod zijn gekomen: 

 Financiën OR. We zijn het afgelopen jaar regelmatig samen gekomen om de financiën van 

de OR te bespreken. Het gaat er dan met name om hoe we meer geld genereren. Als we 

namelijk zo door gaan is de pot een keer leeg. Binnen de OR en MR bespreken en 

onderzoeken we allerlei mogelijkheden om over meer geld te beschikken.  

 

September/ oktober 2018 

De MR start de eerste vergadering op 24 september samen met de leden van de ouderraad. Speciaal 
thema op dit overleg is de financiële toekomst van de ouderraad. 
Nadat vorig jaar een start is gemaakt met dit onderwerp, zullen we dit jaar verder gaan met het 
ontwikkelen van beleid en doorvoeren van organisatorische veranderingen met betrekking tot dit 
thema. Het doel is de financiën ‘gezond te houden’, in tijden van krimp en dalende 
leerlingenaantallen.  
Op 3 juli is de laatste vergadering geweest van de MR.  
Er is gesproken over de uitkomsten van de veiligheidsonderzoeken, medewerkers 
inzetbaarheidsonderzoek en ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad.  
In dit nieuwe schooljaar zal namens onze school Anne Stroot plaats nemen in de GMR en zal als lid 
van de oudergeleding meedenken over de zaken die spelen op bestuursniveau. Nadat er instemming 
is verleend op het school ontwikkelplan en het schoolformatieplan, zijn we samen met de OR samen 
in overleg gegaan. Deze vergadering was gecombineerd met de jaarvergadering van de 
oudervereniging.  
De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2018 2019 vastgesteld op € 50 per leerling. 
Dit schooljaar is de voorzitter Bert Zuidersma aftredend. Bert is bereid zich herkiesbaar te stellen.  
 
November 2018 
Er is gesproken over het Bestedingsplan werkdruk, het vakantierooster 2019-2020 en het bestuurlijk 
draaiboek. Verder is het bezoek van het College van Bestuur aan onze school besproken. Ook het 
punt omgang met privacy (AVG) stond op de agenda. 
Het jaarverslag van school is kort besproken.  
Er komt dit schooljaar een audit op onze school als Opleidingsschool.  
 

December 2018 

Op de zakelijke ouderavond zijn de jaarverslagen van het team en de MR besproken. De 
penningmeester heeft uitleg gegeven over de jaarcijfers en de nieuwe begroting gepresenteerd. De 
kascommissie heeft de controle uitgevoerd en alles akkoord bevonden.  



Bert Zuidersma zal de taak van voorzitter van de MR blijven uitvoeren het komende jaar. 
Maarten ter Woerds zal de voorzittershamer van de OR doorgeven aan het nieuwe OR lid Tom 
Lammers. 
 
Februari 2019 
Afgelopen periode is onder andere gesproken over de werkdrukgelden, de formatie van komend 
schooljaar, de aangekondigde staking en het nieuwe werkverdelingsplan dat voortkomt uit de 
nieuwe CAO. 
Het College van Bestuur is op bezoek geweest bij de MR. Binnen onze MR speelde met name de 
vraag hoe het met de stichting gaat en hoe het werken gaat in de verschillende onderwijsteams. Ook 
is er gesproken over de formatie en het werkverdelingsplan. 
 
Maart 2019 

De MR en OR hebben gezamenlijk vergaderd waarbij de financiën van de OR centraal stond. De OR 

beheert de kas waaruit allerlei activiteiten worden bekostigd, die ten goede komen aan de kinderen 

en die niet door het rijk vergoed worden. Voorbeelden zijn de schoolreizen en het onderhoud van 

het plein. Inkomsten die de OR ontvangt zijn o.a. de vrijwillige ouderbijdrage die per kind wordt 

betaald en het Menno Moment, waar de verkoop zorgt voor extra inkomsten. De inkomsten dekken 

de kosten echter niet.  

Er is gesproken over de mogelijkheden om meer inkomsten te genereren en waar 

besparingsmogelijkheden liggen bij de uitgaven. 

april 2019 

Op de vorige vergadering heeft onze directeur onderwijsteam Co van Schaik de schoolbegroting 
besproken. De eindconclusie hiervan was dat wij financieel een gezonde school zijn. Verder is er 
gesproken over de formatie, de werkdrukgelden en het werverdelingsplan waar wij ons als team de 
komende tijd over gaan buigen.  
 

Mei 2019 

Er is tijdens de vergadering gesproken over verschillende zaken die momenteel spelen binnen onze 

school: formatie, het werkverdelingsplan, het schoolplan, het ouderbetrokkenheidsonderzoek en 

het veiligheidsonderzoek dat afgenomen is bij de kinderen van groep 6 t/m 8. Ook hebben wij op 

deze avond samen met de OR gesproken over de invulling van een ouderavond volgend schooljaar.  

 

Juli 2019 

Op 2 juli is de laatste vergadering geweest van de MR van het schooljaar 2018-2019.  
Er is gesproken over bovenschoolse veranderingen, besteding werkdrukgelden, verandering van 
schoonmaakbedrijf binnen OPONOA.  
Nadat er instemming is verleend op het Schoolontwikkelplan en het Schoolformatieplan, zijn we 
samen met de OR in overleg gegaan. Deze vergadering was gecombineerd met de jaarvergadering 
van de oudervereniging. Hier is onder andere gesproken over de financiële situatie van de OR. Het 
komende schooljaar zal daar verder over gesproken worden. De vrijwillige ouderbijdrage is voor het 
schooljaar 2019- 2020 vastgesteld op € 50 per leerling. 



September/ Oktober 2019 

Tijdens de eerste MR vergadering van dit schooljaar zijn het schoolplan en de schoolgids 

goedgekeurd door de oudergeleding. We hebben verder gesproken over de start van het schooljaar 

en dat we direct te maken kregen met invalproblematiek waar ook scholen in de rest van het land 

mee te maken hebben. Binnen onze stichting lopen we er momenteel ook tegen aan dat er geen 

invallers te krijgen zijn. 

Dit schooljaar gaan we samen met de OR verder met de besprekingen rondom de financiën. We 

zullen moeten komen tot een structurele oplossing.  

 


