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Notulen MR vergadering Basisschool Paus Joannes 
 
10 november 2020 19.15 uur MR, 19.30 uur (MR incl. directie) 
 
Afwezig met kennisgeving: Danielle Eekelder 
 
 

- Opening 
 
-   Vaststellen agenda: de agenda wordt vastgesteld, zoals deze is opgesteld 
 

- Notulen vorige vergadering (21-9-2020):  
Geen opmerkingen. Aafke wil ze graag nog even bekijken, voordat ze definitief worden 
vastgesteld. 

 

- Bespreekpunten:  
      
 
Jaarverslag (concept): 
Aafke geeft uitleg over het jaarverslag (dit is een terugblik op het jaarplan) en besteedt extra 
aandacht aan middelen ERD en Columbus Junior. Bas en Danielle moeten het jaarverslag nog 
tekenen voor akkoord. Aafke maakt hiervoor een afspraak met hen. 
 
Begroting:  
Deze wordt besproken door Aafke. De prognoses van de gemeente lijken te wijzen op groei van 
het leerlingenaantal, maar deze prognoses lijken niet realistisch te zijn. Het is realistischer om er 
van uit te gaan dat het leerlingenaantal nagenoeg stabiel blijft. 
Vraag van Bas: Hoe kun je de Kanjertraining nog meer bekendheid geven bij potentiële ouders/ 
leerlingen? 
Airco en ventilatie zijn niet in de begroting opgenomen, maar deze zullen waarschijnlijk wel voor de 
zomer 2021 geregeld worden. 
Voor de TSO wordt geen vrijwillige bijdrage meer gevraagd i.v.m. lage opbrengsten. De TSO is 
opgenomen in de begroting, omdat het ook een keuze van de school is om te werken met een 
continurooster. 
De subsidieaanvraag voor inhaalprogramma’s i.v.m. Corona is binnen. Hiervan worden extra 
laptops en boeken aangeschaft, daarnaast zal de onderwijsassistent extra worden ingezet. 
De middelen voor Passend Onderwijs zijn gedaald, door keuzes die wij als school maken moet 
hiervoor extra geld worden opgenomen in de begroting. 
Er gaat dit kalenderjaar minder geld naar scholing. 
Er gaat meer geld naar ICT o.a. i.v.m. afschrijvingen en vervangingen. 
Ook gaat er geld naar meubilair en het renoveren van het schoolplein. Voor 1 januari moeten er 3 
offertes liggen voor het schoolplein. Er is 40.000 euro beschikbaar voor toestellen, daar komt 
bestrating etc. nog bij. Er zijn subsidiemogelijkheden die worden bekeken. Wellicht zijn er door het 
creëren van draagvlak nog meer middelen te werven. 
 
Schooljaarplan: 
Is reeds met ons besproken. Aafke deelt deze nogmaals met ons via de mail. 



 

 

 
TSO: 
Zie begroting 
 
Medisch protocol: 
Geen nieuws 
     
Inkomende mail:  
Geen mail 
 
Concept notulen GMR 12-10-2020: 
Als er iets moet worden toegelicht dan zal Bas dat doen. 
           
      
Bespreekpunten GMR/bestuur/directie/team/OR/ouders: 
RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) dit gaat erom of alles op school arbo-technisch op orde is. 
Klimaat in de school blijft een aandachtspunt 
Parro: De 10-minutengesprekken vinden dit schooljaar onder de schooltijden plaats via Teams 
gedurende een langere periode (in het verleden twee avonden, nu meerdere dagen verspreid over 
meerdere weken) 
We zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuw rapport dat beter aansluit bij de visie van de 
school. 
Sinterklaas zal dit jaar “gewoon” lijfelijk op school aanwezig zijn. De commissie buigt zich nog over 
de exacte invulling van de dag. 
     
         
Rondvraag:  
Geen vragen 
 
Volgende vergaderdatum: 19-1-2021 
 
        
 

 


