
Notulen 

Medezeggenschapsraad Bs. Patricius 
Datum: Maandag 1 oktober 2018 
Start 19.30; Einde uiterlijk 22.00uur 
Locatie: lerarenkamer Bs. Patricius 

 

19.30-20.00uur: Intern beraad MR (besloten deel) 

Deelnemers aan dit deel zijn de ouder- en personeelsgeleding van de MR. Hier wordt geen 
verslag van gemaakt. 

1. Werkafspraken en acties 
           Verwelkomen nieuwe leden 

Taakverdeling 
 

2. Bespreken signalen uit de achterban.  

 
 

3. Voorbereiden overleg met het collega van bestuur 
Verslag PO-raad 

20.00 – 21.00 uur: Overleg MR met college van bestuur (besloten deel) 

MR en College van Bestuur hebben de gelegenheid om vertrouwelijke informatie uit te wisselen, 
zonder dat dit onderdeel uitmaakt van de formele MR vergadering. We streven er naar dit 
beperkt te houden en zoveel mogelijk onderwerpen in het openbare deel tijdens de formele MR 
vergadering te bespreken. Deelnemers aan dit deel zijn de locatiedirecteur en de ouder- en 
personeelsgeleding van de MR. Hier wordt geen verslag van gemaakt. 

4. Verslag PO-raad 
 

5. Piekplan 
 

 

20.50-22.00uur: Overleg MR met locatiedirecteur (openbaar deel) 

Formele MR vergadering waarin MR overlegt met de locatiedirecteur. Deelnemers aan dit deel 
zijn de locatiedirecteur en de ouder- en personeelsgeleding van de MR, waarbij ouders en 

personeelsleden van harte zijn uitgenodigd om als toehoorder deel te nemen. 

6. Taakverdeling 

Er zijn 2 nieuwe leden bij de MR: Sabrina Mestrum namens het personeel en Janou 
Golsteijn-Beckers namens de ouders. Voor schooljaar 2018/2019 is de taakverdeling als 
volgt: 

• Audrey Giesberts – voorzitter – GMR  
• Inge Hamer – penningmeester  
• Andrea Meuwissen – secretaris  
• Sabrina Mestrum  
• Bram Wilms 
• Janou Golsteijn 

 

7. Thema’s 2017-2018 
De MR bepaalt jaarlijks een aantal thema’s die gedurende het jaar opgevolgd worden. 
Voor het schooljaar 2018/2019 zijn de volgende thema’s benoemd: 

• Schooltijden 
• Piekplan 
• Strategisch beleidsplan 2019 – 2022 

• MR regelement 

 
8. Mededelingen team/directie 

 
1. Directie vraagt toestemming aan MR om de schoolgebonden studiedag van dinsdag 

11 juni te verplaatsen naar 18 juni i.v.m. de beschikbaarheid van de gewenste 
gastspreker. Dinsdag 11 juni is de dinsdag na Pinksteren. Door de timing van deze 

dag, heeft deze studiedag minder impact dan een studiedag op dinsdag in een 
reguliere week. Omdat de vrije dag al gecommuniceerd is en ouders hierop plannen 
gemaakt kunnen hebben, stemt de MR niet in met een wijziging van de datum van 
deze studiedag 



2. De directie deelt mee dat er op maandagavond 5 november om 19:00uur een 
ouderavond zal plaatsvinden waarin extra toelichting over het piekplan zal worden 

gegeven. De uitnodiging voor deze ouderavond zal geplaatst worden in de 
nieuwsbrief van a.s. woensdag.  
 

9. Mededelingen GMR 
 
1. Er is een aan het eind van vorig schooljaar een nieuwe GMR geformeerd voor alle 

scholen van Wijzers in Onderwijs. Van iedere school is of een ouder MR lid of een 
personeels-MR lid vertegenwoordigd. Voor BS. Patricius is dit Audrey Giesberts. 

2. Nieuwe voorzitter van de GMR is Rob Burherne, Secretaris is Sjoerd Vinken en 
penningmeester is Jan-Thijs Koppen 

3. Er zal een nieuw GMR regelement opgesteld worden voor Wijzers is Onderwijs. 
Hieruit voortvloeiend zal ook een nieuw MR regelement worden opgesteld. Dit 
regelement zal voor BS. Patricius schoolgebonden worden ingevuld. Dit regelement 
zal 2 jaarlijks opnieuw getoetst moeten worden. 

4. De GMR werkt niet met een eigen budget, maar op declaratiebasis. De GMR heeft 
een jaarplanning en bijbehorende begroting opgesteld. Gemaakte kosten worden 
gedeclareerd. In de GMR is gesproken om ook de MR’s op deze wijze te financieren.  

 
Iedere MR ontvangt een vast bedrag per leerling per jaar voor MR activiteiten. Een 
deel van dit bedrag per leerling is wettelijk toegekend aan de ouderraad. Dit bedrag 
wordt jaarlijks door de MR aan de OR overgemaakt.  
 
In de voorbijgaande jaren is gebleken dat iedere MR binnen de stichting anders met 
dit budget omgaat. MR BS. Patricius geeft een negatief advies over het voorstel om 

ook voor de MR op declaratiebasis te gaan werken. Daarnaast zal nagekeken worden 
welke regels er wettelijk zijn vastgelegd rondom deze gelden.  

 
10. Vergaderdata en jaarplanning MR 

De vergaderingen voor de MR zijn voor dit schooljaar vastgelegd op de volgende data: 
• 1-10-2018 

• 5-11-2018 
• 28-1-2018 
• 18-3-2018 
• 13-5-2018 

• 17-6-2018 
 

Er is een jaarplanning opgesteld met daarin de formele onderwerpen die per vergadering 

aan bod zullen komen. Belangrijkste aandachtspunt voor iedere vergadering is de 
tussentijdse rapportage met betrekking tot de vorderingen uit het Piekplan. Daarnaast 
wordt het strategisch beleidsplan en de jaarlijkse schoolevaluatie in november 
toegevoegd aan de concept jaarplanning die voor deze vergadering was opgesteld.  
De Jaarplanning zal gedeeld worden met Wim Winkens om te toetsen of alle relevante 
onderwerpen opgenomen zijn. 

 

11. Overblijftarief 
Het kasboek van het overblijven is gecontroleerd. Aan de hand van dit kasboek zijn 
vragen voor de overblijfouders geformuleerd met als doel het overblijftarief voor 
schooljaar 2018/2019 te bepalen. De overblijfouders zullen deze vragen uiterlijk 28 
oktober beantwoorden. In de vergadering van 5 november zal het overblijftarief voor 
schooljaar 2018/2019 vastgesteld worden. 

 
Aan de overblijfouders is gevraagd om dit schooljaar het kasboek aan het einde van het 

jaar op te leveren, zodat het tarief voor het volgend schooljaar tijdig vastgesteld kan 
worden. 
 

12. Vrijwillige ouderbijdrage 
De MR heeft van de OR de vraag gekregen om de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen. 

Dit bedrag is reeds vele jaren € 10,-, maar door stijgende kosten, o.a. door de 
aanstaande BTW verhogingen, is dit bedrag niet meer toereikend. De OR stelt een 
verhoging van naar € 12,50 per leerling per jaar voor.  
 



De MR heeft de OR naar het jaarverslag gevraagd voor onderbouwing van de kosten. 
Daarnaast vraagt de MR aan de OR om na te denken over een ouderbijdrage inclusief de 

kosten voor de schoolreis, conform de andere scholen binnen de stichting. De OR 
bespreekt dit en komt hier uiterlijk voor 5 november bij de MR op terug. 
 

13. Jaarverslag B.S. Patricius 
Het jaarverslag van het schooljaar 2017/2018 is gedeeld. De MR vraagt om dit 
jaarverslag aan te vullen met het onderwerp kwaliteitszorg: schoolevaluatie en evaluatie 
van het strategisch beleidsplan. 
 
P-MR geeft aan zich niet meer te herkennen in het ingevulde tevredenheidsonderzoek. 
Gevraagd zal worden of dit onderzoek opnieuw ingevuld moet worden door de 

leerkrachten om wel een representatief beeld te krijgen. 
 

14. Actielijst 
Er is nog geen actielijst, omdat dit de eerste vergadering van het schooljaar is 
 

15. Rondvraag en sluiting 
Sabrina vraagt welke mogelijkheden er zijn rondom een cursus Medezeggenschap. Hier 

zijn cursussen voor beschikbaar, tevens is er budget vanuit de MR voor bijscholing 
beschikbaar. Tweejaarlijks wordt er vanuit de AOB een cursus georganiseerd. Dit zal via 
de GMR geïnitieerd worden. Deze cursus zal dit jaar weer plaats vinden. Ook Janou en 
Andrea hebben interesse in deze cursus. 
 
 

Wanneer u bij de vergadering aanwezig wilt zijn dan zouden we het op prijs stellen dat u zich 

aanmeldt via het volgende e-mailadres mr@bspatricius.nl 
 

Onderwerpen voor op de agenda dienen uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de vergadering 
doorgegeven te worden om in de eerstvolgende vergadering behandeld te worden. 
 

 
 
Actielijst: 
 

Actie: Verantwoordelijk Deadline Status 

Doorsturen vragen naar overblijfouders, 

uitnodiging vergadering 5 november 
Audrey Week 40 

 

Doorgeven besluit studiedag 11 juni aan Henrike Audrey Week 40 
 

Jaarplanning aanvullen met besproken punten Andrea Week 40 
 

Mailen inspectierapport en tijdsplanning piekplan 
aan MR leden 

Audrey Week 41 
 

Doorsturen jaarplanning naar Wim Winkens Andrea Week 41 
 

Controleren wetgeving MR-gelden Bram 5 november 
 

Navragen of tevredenheidsonderzoek 
medewerkers opnieuw afgenomen moet worden 

Audrey 5 november 
 

 

mailto:mr@bspatricius.nl

