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Notulen MR/ OR vergadering 

18 november 2014 

MR-vergadering 

Afwezig: Annemie, Joost (voor een gedeelte), Maaike, Charlotte 

Algemene opmerkingen: 

 Notulen per vergadering in een submap in dropbox. Mustafa geeft dit aan Annemie door. 

 Marcel heeft doorgegeven dat enkele leden van de MR geïnteresseerd zijn in de cursus MR 

en de achterban. Wordt vervolgd. 

 Gezien de omvang van het ingeschoven agendapunt Sluiting Kleurencirkel, wordt de 

agendapunten Jaarplan Appelhof 2014/15 en Samenwerking met de Wijzer doorgeschoven. 

Voorraadagenda: 

 Toestemming foto’s social media 

 Sluiting kleurencirkel 

 Samenwerking de Wijzer 

 Sponsorplan 

  Tussenmeting Cito’s 

 Jaarplan Appelhof 2014-2015. 

 Resultaten ouderenquête. 

 Sociaal jaarverslag 

 Risico analyse Arbo 

 Begroting 2015 

 Stand van zaken IPC 

 Communicatie en samenwerking met de GMR 

Inspectiebezoek kan voorlopig uit de actiepuntenlijst, omdat het bezoek pas volgend schooljaar zal 

plaatsvinden. 

Gezamenlijke OR/ MR-vergadering: 

Jaarverslag OR:  

 Speelplaats was een groot actiepunt 

 Schoolfotograaf switchen 

 Kledinginzameling  vanaf 600 KG wordt opgehaald 

Groep 8 verantwoordelijk maken 

Opstal nodig 

Financieel verslag: 

 Kascontrole geen gekke dingen 

 Ook vorige jaren staan erbij als vergelijking. 
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 Schoolverlaterskamp door meer lln en locatie meer budget nodig. 

 Musical budget was flink over. 

Budget komend jaar: 

 Overblijf iets naar beneden 

 MR is op 0 euro gezet; gezien het geringe aantal en de hoogte van de declaraties, zullen deze 

vanuit de MR weer bij de directie van de Appelhof worden gedeclareerd. 

 16.000 euro van vrienden van de Appelhof (tekort) 

 Diverse door nieuwe schoolplein 5x zoveel als normaal. 

 Berekeningen via formules waar het kan (kijkend naar aantal lln en 2keer per jaar) 

 Het financiële gedeelte loopt via Pascal 

Het jaarverslag, financieel verslag en het budget voor het komende jaar van de OR worden 

vastgesteld. 

Jaarverslag MR: 

 Bevoegdheden 

 Samenstelling 

 Activiteiten 

 Adviezen 

 Contacten ouders 

 Financiële paragraaf 

 Planning 2014/2015  

Het jaarverslag van de MR wordt vastgesteld. 

Sluiting Kleurencirkel 

Rick geeft een toelichting op het voorgenomen besluit van de bestuurder om de Kleurencirckel per 1-

8-2015 te sluiten.  

De leden van de OR en MR stellen daarover vragen. In de komende periode zal SPOM meer 

helderheid geven over het voorgenomen besluit. Het onderwerp zal  de rest van het schooljaar 

prominent op de agenda van de MR blijven. 

 

Afsluiting en borrel (aangeboden door de OR) 

 


