
 

 
MR vergadering 8 september 2021 
19.30 uur –  21.00 online 
Aanwezig: Arianne, Marieke, Joep, Giralda en Natascha  
Afwezig: Netty 

1. Opening Natascha opent met een gebed uit KOM. 

2. Ingekomen stukken + Mededelingen 

directie 

• Jubileum 

• Financiën 

• Verbouwing 

• IB 

• Schoonmaak 

      Besteding NOP- gelden/ 

meerjarenschoolplan 

 

Mededelingen directie 
Jubileum 
In 2023 bestaat de Julianaschool 50 jaar. De vraag is of de MR mee 
wil denken over activiteiten. 
Financiën 
Bijdragen van ouders en wanneer vragen: 

• OC vrijwillige bijdrage 
               oktober 

• Schoolreisje (31 mei) 
               april  

• TSO (totaal 40 euro) 
               januari 20 euro 
               juni 20 euro  
Goed om wel een overzicht van alle bijdragen aan het begin te 
geven. 
Verbouwing 
Nog wel wat puntjes op de i nodig.  
Offerte voor ramen in 1c lokaal. 
Wisseling meubilair kinderen hopelijk voor de herfstvakantie. 
IB 
Interim IB is er tot december 2 dagen in de week. 
Schoonmaak 
Onze vaste schoonmaakster nog niet terug. 
Na de verbouwing is de schoonmaak niet goed gebeurd. 
Besteding NPO-gelden/meerjarenschoolplan 
Giralda bespreekt de presentatie. Ze gaat deze met ons delen. Het 
is een werkdocument. In januari gaat ze hem weer delen. 
Besteding NPO-gelden 

• 2 dagen personele bezetting 

• Leerlingpopulatie in beeld 

• EDI-training 

• Ondersteuning Joyce Couprie (Onderwijsbureau) 

• Inzet leerkracht analyse 

3. Vandalisme schoolplein tijdens 

verbouwing 

We houden het in de gaten. Er ligt een aanvraag voor subsidie voor 
verlichting op het plein bij de gemeente. De vraag is of er 
geverbaliseerd is voor de vernielingen want dan is er een sterker 
verhaal naar de gemeente. 
Giralda heeft nog overleg met Ermelo West in september. 

4. Werving nieuw ouderlid Poll via Social Schools. 
In de Roffel aankondigen. De teksten van de kandidaten komen in 
de Roffel en ook boven de poll. Maandag 13 september open, 
vrijdag 17 september dicht. 



 

Volgende vergadering: 17 november 2021 

 

 

5. Actiepuntenlijst deel I Begroting qua formatie binnen de WTF. Extra dagen nieuwe 
leerkrachten worden gefinancierd binnen de NOP gelden. 
(Nationaal Onderwijs Plan) 
Verbouwing VPCO pot. De toekomst van deze school qua gebouw 
is nog niet duidelijk vanuit de gemeente. 

6. Vaststellen notulen  

• MR  vergadering 23 juni 2021 

 

7. Actiepuntenlijst deel 2  

8. OC 

• Financiën OC 

Joep is in overleg. 

9. GMR 

• Notulen  

Contact is geweest met onze nieuwe ouderlid. 

Even in de gaten houden hoe het contact tussen GMR-ouderlid en 

MR-ouderleden gaat verlopen. 

10. Rondvraag • De verbouwingsbegroting is een bovenschoolse begroting. 

Verdeling over scholen en wat voor de hele stichting is. 

• Rapport nu nog maar 2x per jaar. Communiceren met 

ouders.  

• Rommel op het schoolplein. Boa komt elke dag. Het blijft 

een aandachtspunt vooral voor 's avonds. 

• Gesproken over het rapport voor de leerlingen en hoe het 

eruit zou moeten zien en hoe de MR daarin mee kan 

denken. 


