
Notulen 

Medezeggenschapsraad Bs. Patricius 
Datum: Maandag 5 november 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 
 

2. Bespreken signalen uit de achterban.  
 

3. Voorbereiden overleg met locatiedirecteur 

20.00 – 21.00 uur: Overleg MR met locatiedirecteur (besloten deel) 

MR en locatiedirecteur 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. Marap: eindopbrengsten 2017-2018 
 

5. Overblijftarief  

 

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. Vaststelling overblijftarief 

Op basis van het financieel jaarverslag van 2017/2018 heeft de MR besloten dat het 

overblijftarief aangepast zal worden. Het jaarverslag laat zien dat er afgelopen jaar een 
positief verschil was van 20% tussen kosten en inkomsten. Dit verschil wordt 
veroorzaakt door een toename van het aantal overblijfmomenten per week en door het 
uitblijven van een verwachte prijsverhoging door Overblijven met Edith. Daarom zal het 
overblijftarief per 1 december 2018 worden verlaagd naar € 1,25 per overblijfmoment 
per kind. 

 
Het positief saldo dat er momenteel in de overblijfkas is, zal gebruikt worden voor het 
inschakelen van een pedagogisch medewerker. Zij zal de overblijfouders professionele 
begeleiding bieden door mee te kijken in de praktijk en te ondersteunen met adviezen. 
Daarnaast zal het kasgeld geïnvesteerd worden in het onderhoud van de container waar 
het speelgoed van het overblijven wordt opgeslagen en in nieuw speelgoed.  
 

Na afloop van het huidige schooljaar, zal het overblijftarief opnieuw beoordeeld worden 
door de MR o.b.v. het financieel jaarverslag van 2018/2019. 
 

7. Nieuwe overblijfouders 

Met name op dinsdag en donderdag is er nog behoefte aan extra overblijfouders. In de 
nieuwsbrief van november zal daarom een oproep voor nieuwe overblijfouders geplaatst 

worden.  
Nieuwe overblijfouders zullen een Verklaring Omtrent Gedrag moeten aanleveren.  

 
8. Mededelingen team/directie 

 
• Het piekplan is toegelicht op de ouderavond van 5/11. Dit was een positieve avond met 

goede vragen. Een samenvatting van de avond en de verdere toegelichte vragen zal in 

de nieuwsbrief van november worden gedeeld met alle ouders.  
 
 
 



9. Mededelingen GMR 

• Gelden MR – binnen GMR is besloten dat iedere MR toegang houdt tot zijn eigen gelden, 
er zal voor de MR’s niet op declaratiebasis gewerkt gaan worden.  

• De GMR heeft woensdag 7/11 een gesprek met de Raad van Toezicht over de nieuwe 
Raad van Bestuur van Wijzers in Onderwijs. Er is gesproken om 2 leden RVB van 0,6 FTE 

aan te stellen. 
• Er komt een nieuw functiehuis. Hierover zullen verdere vragen gesteld worden aan de 

Raad van Toezicht 
• Nieuwe statuten MR/GMR Wijzers in Onderwijs worden momenteel wettelijk getoetst, 

daarna worden deze in aan de MR ter goedkeuring voorgelegd.  
• De tussen- en eindopbrengsten SKOEM zijn besproken 
• AVG wetgeving is besproken. Er komt een Functionaris Gegevensbescherming voor de 

hele stichting.  
• Het afschaffen van de vrije dag op Kermismaandag is besproken in gemeente 

Maasgouw. De stichting volgt 1 lijn voor alle locaties, daarom zijn alle scholen open 
gehouden op kermismaandag. Volgend jaar zal dit onderwerp opnieuw besproken 
worden.  

• Het personeel heeft ingestemd met een nieuw ziekteverzuimbeleid. 

 

10. Vaststelling ouderbijdrage 
De OR heeft besloten dat de ouderbijdrage voor schooljaar 2018/2019 niet gewijzigd zal 
worden. De OR bereidt een eventuele aanpassing van de ouderbijdrage voor schooljaar 
2019/2020 dit schooljaar voor. Zodat een aanpassing ook administratief goed 
georganiseerd kan worden i.v.m. het indienen van hernieuwde machtigingen. 
Daarbij wordt ook gekeken of de schoolreiskosten en ouderbijdrage samengevoegd 
kunnen worden. De OR legt een eventuele aanpassing ter goedkeuring voor aan de MR.  

 
11. Marap: 1 oktobertelling. 

De 1 oktobertelling is besproken. Het aantal leerlingen op 1 oktober bedraagt 243. Er is 
een stijging bij de instroom te zien. 

 
12. Piekplan 

• Directie heeft de voortgang van het piekplan gedeeld. De tot nu toe genomen stappen 
liggen op en voor op schema.  

• 13 december volgt het eerste belangrijke meetmoment; het kwaliteitsonderzoek 
uitgevoerd door de het bestuur van de stichting en externe deskundigen 

• In de nieuwsbrieven van dit schooljaar zullen de ouders ook worden geïnformeerd over 
de voortgang van het piekplan. 

 

13. Actielijst 
• Openstaande acties zijn afgerond. Bram is alleen nog in afwachting van antwoorden 

gesteld op vragen over de wetgeving rondom MR en OR gelden (punt 6) 
• Het tevredenheidsonderzoek wordt dit jaar opnieuw afgenomen. Het vorige onderzoek is 

afgenomen tijdens de directiewissel afgelopen schooljaar. Daardoor was er verwarring 
tijdens het invullen. Diverse zaken die tot enige ontevredenheid leidden, zijn opgenomen 
in het piekplan. Dit jaar vindt er een nieuw tevredenheidsonderzoek plaats.  

• In januari wordt de begroting en jaarafsluiting besproken door bestuur en directie. In de 
eerstvolgende MR vergadering daarna wordt de voortgang t.o.v. de begroting besproken 
en toegelicht door de locatiedirecteur. 

• De notulen van de MR vergadering zullen ook via ouderportaal gedeeld worden. 

 
14. Rondvraag en sluiting 

Werkgroep verkeer vraagt wat het budget per schooljaar vanuit school is. Is dit 
benoemd in schoolbegroting? Henrike neemt dit mee in het vaststellen van de begroting 
2018/2019 

 
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 
 

 
 
  

mailto:Mr@bspatricius.nl


 

Actiepunt Actie: Verantwoordelijk Deadline Status 

1 
Doorsturen vragen naar 
overblijfouders, uitnodiging 
vergadering 5 november 

Audrey Week 40 
 
afgehandeld 

2 
Doorgeven besluit studiedag 11 
juni aan Henrike 

Audrey Week 40 
 

afgehandeld 

3 
Jaarplanning aanvullen met 
besproken punten 

Andrea Week 40 
 
afgehandeld 

4 
Mailen inspectierapport en 
tijdsplanning piekplan aan MR 
leden 

Audrey Week 41 
 
afgehandeld 

5 
Doorsturen jaarplanning naar Wim 
Winkens 

Andrea Week 41 
 
afgehandeld 

6 
Controleren wetgeving MR-gelden 
en OR-gelden 

Bram 
28 januari 
2019 

 

7 

Navragen of 
tevredenheidsonderzoek 
medewerkers opnieuw afgenomen 
moet worden.  

Audrey 
5 
november 

afgehandeld 

8 

Verantwoording + uitleg 

aanpassing tarief (pedagogisch 
medewerker). Mailen naar Henrike 
 

Andrea 
30 
november 

 

9 Website toelichting MR plaatsen Andrea 
30 
november 

 

10 
Notulen op Ouderportaal en op 
website plaatsen 

Henrike 
30 
november 

 

    
 

 


