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Aanwezig 
Marianne van Munster / Philip Pennings / Jelmer Pieters (notulen), Caroline van de Koppel , Eefke 
van den Heuvel, Marian van Maarseveen 
 
Mededelingen  

• TSO: contract loopt tot 2024. Kampen met te kort aan personeel. Onze zorg uitgesproken 
over de kwaliteit en continuïteit.  

• Instroomgroep: wens is om va 02-01 te starten met instroomgroep. Lastig om mensen aan te 
trekken. Vacature is intern en extern uitgezet. Instroomgroep kan eventueel later starten va 
februari om de eerste leerlingen te verspreiden over de bestaande kleutergroepen. Het 
leraar tekort is duidelijk voelbaar. We hebben momenteel nog niet te maken met een 
leerlingstop. 

• Begroting: geldend over 4 jaar. Afschrijving wordt te hoog. Er wordt opnieuw gekeken naar 
de ICT middelen. Nieuw meubilair blijft staan.  

• Programma wereldburger: Het onderdeel wereldburgerschap moet worden gegeven binnen 
het onderwijs. Via Such Fun project wordt hier al deels aan voldaan. Tahnee (leerkracht zij-
instroom) gaat onderzoek doen wat er nog meer wordt gedaan aan wereldburgerschap op 
De Hobbit en waar nog kansen liggen. 

• Extra kosten opgenomen in de begroting: licentie kosten (worden nader bekeken) en kosten 
TSO tijdens corona lockdown periode. 

• Verzoek vanuit MR richting directie; Graag eerder de begroting ontvangen, zodat eventueel 
advies vanuit MR  kan worden meegnomen. 

 
Verhoging ouderbijdrage is verhoogd vanuit de OC en is niet besproken met de MR. Ook de 
communicatie hierover richting ouders was summier.  
Binnen de financiële verantwoording waren er keuzes gemaakt vanuit de OC die niet zijn 
overlegd. 
Belangrijk dat OC en de MR elkaar hierin beter op de hoogte stellen en elkaar minstens 2x per 
schooljaar spreken en openheid van zaken geeft. 
Vanuit MT en directie de taak om hier alert op te zijn en het OC kritisch te bevragen of er bij 
bepaalde keuzes draagvlak is vanuit de ouders. 
Juridisch advies inwinnen wat de rechten en plichten zijn vanuit de OC als stichting richting 
ouders.  
 
Nieuwbouw: 
Gunningsfase architect is lopende. 
 
Update sollicitatie: 
Bijeenkomst (opstellen profiel nieuwe directeur) geweest met teamleden en Xaveer vanuit ATO. 
Zorgen omtrent nieuwbouw geuit. 
MR stelt n.a.v. de profiel bijeenkomst met Xaveer voor om een gesprek aan te vragen met het 
CVB. 
Caroline en Eefke gaan de input vanuit het team inventariseren en nemen deze onderwerpen 
mee richting het gesprek. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
Acties: 

• MM: jaarverslag MR op website school: zal door Nanda op de site worden gezet. 

• MM: inventariseren in de GMR hoe de OC’s op andere scholen georganiseerd zijn. : Reacties 

zijn door Marianne van Munster doorgestuurd richting Lizzy Roefen voorzitter OC, 

Marianne van Munster neemt contact op met Lizzy om evt contact op te nemen voor 

juridisch advies m.b.t. de mogelijkheden voor OC. 

• Onderzoeken of inning ouderbijdrage via school mogelijk is: mag niet door school worden 

geïnd.  

• MR-mailbox ouder emailadressen toevoegen. 

• Marianne van Munster neemt contact op voor juridisch advies m.b.t. de rechten plichten 

vanuit de OC richting de ouders. 

• OC opnieuw uitnodigen voor het nieuwe schooljaar. 

 


