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Notulen MR-vergadering KBS Alfons Ariens 

d.d. 15-10-2019, 19.30 uur  

 

 

Aanwezig: Annemarie, Bas, John, Ralf, Shirley  

Afwezig:  

Voorzitter: John 

Notulist: Shirley 
 

1. Opening en bepalen notulist        

 

2. Vaststellen agenda         

Goedgekeurd.  

 

3. Notulen vergadering 04-06-2019 incl. actielijst - accorderen    

Goedgekeurd.  

 

4. Inbreng directie en team (Bas, Shirley & Annemarie)     

a. financiële begroting.  

Begroting is met SKO besproken, hij staat nu met een relatief klein bedrag in de min. Hier 

is informeel akkoord op gegeven door SKO. Bas neemt hem kort met ons door. Ziet er 

goed uit, geen inhoudelijke vragen. Besproken wat functie van reserves AA is.  

MR vraagt Bas om het begrotingsboekje, om deze nog door te kunnen nemen voor er 

definitief akkoord op gegeven wordt. Na bekijken goedkeuring door John en Shirley.  

Graag volgend jaar april weer de realisatie van het afgelopen jaar op de agenda. 

b. Jaarplan Alfons Ariëns.  

We nemen de 7 punten op het jaarplan door. Sommige punten zijn een vervolg op 

afgelopen jaar, anderen zijn nieuw. Vooral het punt begrijpend lezen, portfolio en 

didactisch coachen stippen we kort aan. Duidelijk en helder plan, wat de MR ook mee zal 

nemen in het eigen jaarplan. 

c. Afhandeling overblijfsaldo.  

Bas heeft de afhandeling van het overblijfsaldo meegenomen en legt dit uit. Alle 

overgebleven strippenkaarten zijn terug betaald aan ouders. Het bedrag wat over blijft 

wordt ingezet voor speelmateriaal. MR laat zich hierover informeren.  

d. Staking.  

Verdeeldheid onder het team. SKO neemt nog geen standpunt in, doet dit na gesprekken 

tussen politici op woensdag 16 oktober.  

e. Terugkoppeling managementgesprekken. 

Gesprekken gehad over financiën, opbrengsten, personeel. Positieve gesprekken, alles op 

orde. SKO tevreden.      

 

5. Jaarplan MR 2019-2020  

Net als afgelopen jaar, willen we een checklist opstellen met alle punten waar wij in een jaar 

instemming of advies op moeten geven met toegevoegd de specifieke punten van het 
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jaarplan van de Alfons Ariëns. Shirley zoekt die van vorig jaar op en mailt deze rond. John 

kijkt hier naar.  

       

6. MR Jaarverslag 2018-2019   

Actie John maakt een concept, waarna andere leden meelezen en aanvullen. Shirley zoekt de 

oude op en mailt deze rond.       

 

7. GMR 

Geen input.            

 

8. Rondvraag 

- BSO. Wanneer worden de ruimtes geplaatst? Dit gebeurt niet in de herfstvakantie. Er 

worden gesprekken gevoerd, zodra het duidelijk is horen wij het ook.    

- Er wordt flink geinvesteerd in meubilair. Kan dit niet op leasebasis? Bas heeft dit bij SKO 

gecheckt, dit is niet mogelijk.       

 

9. Sluiting           

 

ACTIE  

Datum  Actie  Door Deadline 

15-10-19 instemming begroting John en Shirley Okt 2019 

15-10-19 zoeken jaarplan/jaarverslag vorig jaar en mailen Shirley Okt 2019 

15-10-19 concept jaarplan en jaarverslag maken John Dec 2019 

15-10-19 controle en aanvulling jaarplan en jaarverslag Allen Dec 2019 

15-10-19 notulen maken en op website Shirley Okt 2019 

15-10-19 stukje weekinfo Annemarie Okt 2019 

 

INSTEMMING 2019-2020 

Begroting 2020 – Instemming oktober 2019  

 

ROOSTER VAN AFTREDEN  

Datum  Personeelsgeleding Oudergeleding 

Juli 2020  Ralf Timmers 

Juli 2020 Annemarie Vervoorn  

Juli 2020 Shirley Depenbrock   

Juli 2021  John van Meerveld 

 


