
MR Uitdaging Vergadering Notulen 5-10-2021

Tijdstip: 19:00-20:30
Locatie: Digitaal via Teams
Aanwezig: Directie: Vanessa

MR: Annika, Bastiaan (Secretaris), Reinout, Sarah en Selma (Voorzitter).
Afwezig: MR: Femke ivm zwangerschapsverlof

Met Directie

● Opening en 'heet v/d naald'
● Schoolgids (en traktatiebeleid)

● Begroting MR

● W.v.t.t.k. : OV (ouderbijdrage)

Zonder Directie

● Bepalen MR Focus schooljaar 21/22 t.b.v. Jaarplan MR

Opening

Selma heet iedereen welkom en deelt dat vanuit Unit 2 Reinout zich als ouder heeft gemeld
voor de oudergeleding.

Schoolgids

Deze lezen we onafhankelijk door en we bundelen de feedback. Selma heeft nog een vraag
over traktatiebeleid. Besluit om niet te trakteren verbaast oudergeleding en hier komen tevens
vragen vanuit ouders. Vanessa geeft toelichting op de totstandkoming hiervan. Er is een
dialoogsessie geweest eind 2019 met ouders omtrent dit onderwerp. Hieruit kwam het advies
hiervan af te zien i.v.m. complexiteit omtrent type traktatie. Tijdens 2020 zijn er tevens
gesprekken geweest met Danielle en ouders waarin dit is bevestigd. Ook zonder traktatie
streven we ernaar er een feestje van te maken en de jarige kinderen in het zonnetje te zetten.
Selma zegt dat het nog wel loont om na te denken over de verbinding richting de ouders van
deze dag op school.

Oudervereniging

Er is afstemming over de verantwoordelijkheden en samenwerking tussen MR en OV aangaande
ouderbijdrage. De vaststelling dient jaarlijks vastgesteld te worden door de MR op voorstel van de
OV. Hier moeten we samen betere afspraken over maken en de planning op af stemmen. MR stemt
voor nu in met de vaststelling van de ouderbijdrage onder voorwaarde dat de OV voor de
vergadering van 2 november, en de toekomst, de begroting en plannen deelt met de OV en deze
toelicht.
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Begroting MR

Volgens Selma is dit €927,- per jaar. Vanessa gaat dit controleren en komt terug met de huidige
‘status’. Budget wat overblijft per kalenderjaar gaat terug naar Conexus.

W.v.t.t.k.

Reinout geeft aan dat de grootte van de instroomgroepen 35 gaat bereiken. Liever zie je dat dit
rond de 28 (plafond) zit. Vanessa geeft aan dat de school bekostiging samenhangt met de 1 okt
telling van de school. Als ‘groei school’ loop je dus altijd hier achteraan met je schoolbegroting.
Totaal plafond van de Uitdaging zit op 480. In de periode van januari tot de zomer resulteert dit
in 0 groepen die kunnen oplopen tot 35 (28+(35/4)7).

Reinout vraagt naar de informatie aangaande de feestdagen. Vanessa koppelt terug dat de
Uitdaging een katholiek onderlegde basisschool is en daarmee o.a. invulling geeft aan kerst,
pasen, hemelvaart en pinksteren.

Vanessa geeft aan dat er a.d.h.v. de informatieavond vragen zijn gekomen over de wijziging in
de onderbouw. Dit betreft de aanpassing van de kleurgroepen naar een nieuwe verdeling. Er
zijn vragen over de groepsindeling, communicatie en onderwijssysteem omtrent dit onderwerp.
Vanessa geeft aan dat er communicatie zal volgen over deze nieuwe verdeling.

Terugkoppeling gesprek Willem

Sarah geeft aan dat het niet lekker zit dat Willem direct de MR heeft opgezocht voordat de
school hiervan op de hoogte is gebracht. Rekenen, MRF en Engels zijn de speerpunten van het
‘sentiment’. Sarah is van mening dat Willem in deze aanpak ‘de School’ overslaat. Selma gaat
Vanessa hier informeel over informeren

Bepalen MR Focus schooljaar 21/22 t.b.v. Jaarplan MR

1. Verdere professionalisatie: documentatie, planning

2. Communicatie Ouders/Team

3. Visie / inspiratie. Groei van 300 naar 480 in goede banen

Vergadering Onderwerp Actie/Besluit Behandelen voor&door

5-10-2021 Delen feedback schoolgids Actie MR 11 okt

5-10-2021 Opvolging mail ‘Fietsstalling’/’MR’ Actie Bastiaan 11 okt

5-10-2021 Ondertekend MR Reglement en
plaatst deze op de website

Actie Vanessa
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5-10-2021 Smoelen + begeleidende zin Actie Bastiaan 11 okt

5-10-2021 Intro tekst Actie Reinout  7 okt

5-10-2021 Vaststelling ouderbijdrage €60,- Besluit MR voorwaardelijk
ingestemd met hoogte

5-10-2021 Begroting MR Actie Vanessa  11 okt


