
MR Notulen 10 januari 2011 
Aanwezig: Joris Timmers (VZ), Lucienne Askes. Juul Gudde, Lisette Hallebeek,Elsbeth 
de Kort, Afke Koek. 
  
Afwezig met bericht Ronald Hilbers 
  
Agenda MR-vergadering 10 januari 2011 
  
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: onder de balken 
  
1. Mededelingen schoolleiding 
  
Afgesproken met het bestuur is dat m.b.t. scheiding directie/bestuur de huidige 
situatie met 3 directeuren (directeur BO, VO en bedrijfsvoering) voorlopig 
gehandhaafd wordt. Zij zullen voldoende mandaat krijgen om de wettelijke vereisten 
m.b.t. scheiding bestuur/directie te kunnen invullen. 
  
Parkeerplaats 
  
19 -1 heeft de schoolleiding met de gemeente overleg over de herinrichting van de 
parkeerplaats. Allerbelangrijkste is dat de stroom fietsers uit de Leijen wordt 
afgebogen langs de gymzaal. Het lijkt erop dat daarvoor nu draagvlak is binnen de 
gemeente. 
  
Inbraak 
  
Inbraak was op 1-1-2011 om 00.10. Kluis is met een snijbrander opengemaakt. 
Bewaking was ondanks nadrukkelijk andere afspraken niet aanwezig. Vanaf nu zal er 
geen geld meer op school bewaard worden. 
  
2. Begroting Ouderbijdragen 2011 
 1        
  
MR gaat akkoord met de begroting ouderbijdragen 2011. Afgesproken wordt dat m.i.v. 
2012 de post “aflossing lening” niet meer ten laste van de ouderbijdragenbegroting 
zal komen. 
  
Lisette maakt een toelichting voor de rondzeg voor 3 februari. 
  
3. Totale begroting 
 1        
  
4. Notulen MR vergadering 29 november 2010 
 1        
  
Notulen worden waar nodig aangepast door Juul. 
  
5. Zichtbaarheid MR en profielen MR leden 
 1        
  
Joris actualiseert de profielen van de MR leden op de website. 
  
6. Deelname van Werkplaats aan (buitenschoolse) sporttoernooien 
 1        



  
Schoolvoetbaltoernooi in de kerstvakantie. Wim vraagt of de MR akkoord gaat met 
deelname van de WP aan dit toernooi georganiseerd door FC de Bilt. MR wil eerst 
weten hoeveel kinderen er kunnen deelname, hoe de selectie geschiedt en hoe de 
organisatie wordt geregeld. Afke zal eea bespreken met FC de Bilt. 
  
7. Voortgang werving nieuwe directeur 
 1        
  
Er zijn 2 werkgroepen die zich bezighouden met de werving van de nieuwe directeur: 
voorbereiding sollicitatie en sollicitatiecommissie. Er is een profiel gemaakt in 
samenspraak met het team en Lucienne vanuit MR. . A.s. zaterdag verschijnt de 
wervingsadvertentie in de VK. 7 februari moeten alle sollicitaties binnen zijn. En dan 
begint het werk van de sollicitatiecommissie. 8 maart doet de sollicitatiecommissie de 
voordracht aan het bestuur. 
  
Volgende keer op de agenda: ouderinitiatieven zoals kinderkoor.


