
MR Uitdaging Vergadering Notulen 2-11-2021  

 

Tijdstip: 19:00-20:30 

Locatie: Fysiek op de uitdaging 

Aanwezig: Directie: Vanessa 

MR: Annika, Bastiaan (Secretaris), Reinout, Sarah en Selma (Voorzitter) 

OV: Arjan, Sandra en Willem 

Afwezig:  MR: Femke ivm zwangerschapsverlof  

 

Met OV 

● Opening en 'heet v/d naald' 

● Samenwerking OV 

● Begroting MR 

● W.v.t.t.k. : werkdruk en werkverdelingsplan 

Opening  

 

Selma heet iedereen welkom en met name de ouder vereniging (OV).  

 

Samenwerking Oudervereniging 

 

Zowel MR als OV delen kort met elkaar waar ze voor staan en wat in hoofdlijnen de 

verantwoordelijkheden en planning is. De OV beheert het budget van de ouderbijdrage en 

faciliteert diverse activiteiten: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningspelen en 

schoolreisje. Daarnaast denkt de OV mee over de onderwijs verrijking behorend bij de thema's.  

 

Wat betreft de begroting streeft de OV naar een reserve van circa 10% t.b.v. onvoorziene zaken 

en calamiteiten. De verwachting is dat nu met de nieuwe werkgroepen het budget vaker dan 

voorheen in zijn geheel gebruikt gaat worden. Reinout vraagt zich of er bovenop de 

totstandkoming van de jaarbijdrage er nog meer financiële verantwoording is vanuit de OV. De 

OV geeft aan dat het wenselijk zou zijn wanneer dit aangevuld kan worden met een 

kascommissie binnen de OV. 

 

Reinout biedt aan om invulling te geven aan de kas commissie. 

 

Koningsspelen op 22 april zijn gekozen als moment om het Lustrumfeest van de Uitdaging te 

vieren. Dit zal gefinancierd worden uit de reserves van de OV. 

 

Selma geeft aan dat volgens de statuten de OV de ouderbijdrage vaststelt, echter volgens de 

wet dient de MR dit te doen. Hier willen we voor de toekomst eenduidig overeenstemming 

hebben tussen beide partijen. Het streven is om in het vervolg dit af te stemmen voor de 

zomervakantie. 

 

Bastiaan geeft aan dat de MR los van de benodigde formaliteiten de samenwerking met de OV 

graag breder inzet waar dat voor beide partijen van toegevoegde waarde is. 
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Begroting MR 

 

Van de begrote €800,- per kalenderjaar is er momenteel €314,- besteed. De MR buigt zich over 

een zinnige invulling van het restant bedrag. 

 

W.v.t.t.k.  

 

Annika geeft aan dat vanuit de recente teamoverleggen binnen de school aangeven is dat de 

werkdruk ervaren wordt als hoog. Dit is tevens aangekaart en besproken met het MT.  

 

Er wordt een gebrek aan kaders ervaren omtrent bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld 

rekenen. Daarnaast blijven sommige onderdelen té lang onvoldoende concreet. Bovendien is 

het werkverdeling plan nog steeds niet gereed en is er geen zicht op dat dit op korte termijn 

gaat gebeuren. Terwijl dit een onderdeel is van groot belang met urgentie. Daardoor kost het 

vormgeven van het onderwijs veel tijd en energie. Doordat het team een grote 

verantwoordelijkheid voelt voor de school en de leerlingen lijden de leerlingen er op dit moment 

niet onder, maar voor de medewerkers is de huidige manier van werken op lange termijn niet 

vol te houden. 

 

De MR stelt voor om dit voor de studiedag van 12 november te agenderen.  
 

Vergadering Onderwerp Actie/Besluit Behandelen voor&door 

2-11-2021 Evaluatie, voorstel, vaststelling 
ouderbijdrage opnemen in 
jaarplanning voor de maand juni 

Besluit Bastiaan 16 nov 

2-11-2021 Werkverdeling plan bij Directie 
aankaarten als agenda punt voor 
studiedag en hier een ‘deadline’ over 
afspreken 

Actie Docenten week 44 

2-11-2021 Bij Vanessa polsen of er 
ruimte/interesse is voor ‘Signing’ 

Actie Bastiaan 16 nov 

 

    

 


