
   
 

 

NOTULEN EXTRA MR VERGADERING 
 
Datum: 11 juli 2022 
Tijd:      20:00 – 21:00   
Plaats:  Online via TEAMS 
   
 
Aanwezigheid   
Leden OG:   Piet Blankers (voorzitter) 

Wendy van Hoof 
Ingrid Welte 
Nienke van Kollenburg (nog geen stemrecht) 

                       
 Leden PG:    Bianca Moelans (GMR)  

Henriette van de Wal (notulist)  
Brigitte Mensink-Jutten   

                    Simone Moors   
     
OR:                Maartje Senders 
                            Karin van Kerkhof 
                            Doi van Gerven 
                            Diewertje Straven 

Afwezig:            Dana Wellens (Directie) 
                            Inge van den Broek (OMR) 
 
1.Opening  
 
-Welkom allemaal. Dana en Inge zijn verhinderd. Vandaag een korte vergadering omdat het jaarplan, 
het jaarverslag en de schoolgids langs de MR moet zijn geweest voor het einde van het schooljaar. 
MR moet instemming verlenen. Het punt van de vrijwillige ouderbijdrage komt ook ter stemming. 
 
2. Notulen 20-06-2022 BS De Beerze  
De notulen worden op de website geplaatst. 
 
3. Vaststellen agenda 
- We starten met het punt over de vrijwillige ouderbijdrage; de mensen van de OR haken daarna af. 
 
4. Bespreken en stemming 

a. Vrijwillige ouderbijdrage (alléén OG MR stemt) 

Vanuit SKOBOS is het voorstel gekomen om vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen. 

De OG stelt voor om het niet af te schaffen maar een betaallink te plaatsen. Het is een gemiste kans 

om geen mogelijkheid te bieden tot het doen van een vrijwillige bijdrage. Het maakt dat het geld uit 

een ander onderwijs-potje moet komen, Dat is altijd ten nadele van wat anders, waar de leerling, de 

leerkracht of de organisatie de dupe van is. Nu misschien niet voelbaar, maar wel in magere jaren. 

OG moet hierover stemmen.  

Voorstel: Aan het begin van het jaar een open vrijwillige ouderbijdrage vragen. Geen automatische 

incasso meer. Er wordt nog gerefereerd aan de ouderbijdrage die voorheen gevraagd werd. 



   
 

 

Oudervereniging staat er hetzelfde in. Mits ze een budget krijgen waarmee ze uit de voeten kunnen 

zonder steeds aan te kloppen voor geld bij een activiteit. 

De Oudergeleding van de MR stemt unaniem in. 

 

b. Jaarplan 

We bespreken de kanttekeningen die zijn geplaatst. 

Iedereen is akkoord met het Jaarplan. 

c. Jaarverslag 

Het Jaarverslag is voor iedereen akkoord. 

d. Schoolgids 

Na aanpassing van de kanttekeningen is de schoolgids aangenomen. 

5. Rondvraag 

Wendy: Dana zou het vandaag een toelichting geven op een vraag die binnengekomen is via de mail. 

Het punt komt terug op de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar. 

5. Sluiting 20.45 u 

Henriëtte 


