
MR vergadering 09-12-2020 
Digitale vergadering via Teams 

Aanwezig: Simone, Agnes, Ingrid, Lars en Milou 

 

1. Welkom – kennismaking en rolverdeling 

• Notulen 14-10-2020 : goedgekeurd. 

• Rondvraag: 

o Milou: speeltoestellen (subsidie) : potje gemeente (bij de provincie) voor een 

groen schoolplein. Onderhoudskosten? De vraag is of de gemeente dit dan ook 

faciliteert. Er zijn 5 scholen die meedoen, er komen meerdere concepten.  

o Email Susan OR → Simone zorgt ervoor dat deze bij Milou komt.  

 

2. Informatie financiële situatie Kans en kleur. 

•  Simone neemt ons mee in het proces en legt de stand van zaken uit. 

 

3.  Begroting ter informatie 

• Simone neemt ons mee in de begroting tot nu toe.  

• Er wordt uitgegaan van deze cijfers. Er is nog een mogelijkheid op subsidie en de 

evaluatie centrale activiteiten. Uitsluitsel februari 2021. 

• Er wordt nu al gestart met het werkverdelingsplan op basis van deze cijfers zodat er al 

vroeg inzicht is voor alle werknemers.  

• Mobiliteitsplan : criteria waarin functies behouden blijven.  

• Schoonmaakkosten: door Corona enorm hoog. Mogelijk komt er een vergoeding maar 

deze komt regionaal. 

• Klein onderhoud: nu komen er bedrijven langs voor kleine klusjes. Een mogelijkheid is 

bijvoorbeeld dit te reguleren binnen Kans en Kleur, of een vrijwilliger (bijvoorbeeld via 

Meervoormekaar).  

 

• Goedkeuring door MR kan nu nog niet worden gegeven voor de begroting. Eerst 

afwachten wat er uit de GMR komt en ook het werkverdelingsplan moet gemaakt 

worden.   

• Rol van de MR : de criteria van het werkverdelingsplan beoordelen.  

4. Rondvraag en afsluiting 

• Huisstijlen poster in nieuwe Alverna Natuurlijk 
 
  



 
 

Actiepunten volgende vergadering 

• Begroting 

• Werkverdelingsplan 

• Onderwijs op afstand  

 

 

Actiepunten lopende het schooljaar 

• Storyboard huisstijlen filmpje  

• Onderzoek Denise ouderbetrokkenheid 

• Parro: hoe kunnen wij dit effectief inzetten binnen de MR? 

 

Voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

 


