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Verslag vergadering MR De Paradijsvogel d.d. 25 november 2019  

 

Aanwezig 
MR Ingrid, Martin, Petra, Jeroen, Joost, Manon 
Directie Nieke 

Afwezig 
Leendert  

 

1. Opening en  mededelingen 
We hebben afscheid genomen van een PMR lid.  
 

2. Verslag vorige vergadering 
Het verslag is met inbegrip van de wijzigingen goedgekeurd. De vergaderdata van dit jaar moeten 
toegevoegd worden. Dit wordt ook op de website vermeld.  

Eén van de adjuncten is er helaas mee gestopt. We nemen vrijdag afscheid van haar. We bezien nog 
wat er mogelijk is. Er is nog geen vacature geplaatst. De school beziet eerst hoe het gaat zonder 
adjunct. Bezien wordt wat de huidige situatie is en wat de organisatie vraagt. Ook weten we dat de 
leerlingen aantallen teruglopen. Met de groepen 1 en 2 hebben we daarover ook gesprekken 
gevoerd. Vanaf maandag gaan Joost en Nieke het samen waarnemen.  

3. Mededelingen directie  
In groep 8 is een leerkracht uitgevallen. Er wordt aan vervanging gewerkt. M.b.t. de inspectie 
bezoeken: De Paradijsvogel is niet bezocht.  
 
4.   Begroting en leerlingtelling 
Begroting: vorige keer besproken. Joost heeft daar nog overleg over morgen. Als daar iets uitkomt 
dan zal Nieke dat aan ons laten weten.  
Leerlingtelling: er zijn veel bezoekers op onze informatie ochtenden die zich ook inschrijven. Zodra de 
telling vaststaat zal de meerjarenbegroting worden opgesteld.  
 

5.   Meerjarig financieel beleid 
Meerjarig financieel beleid:  de begroting 2020 komt aan de orde in de volgende vergadering. 

 



 2 

6.   OC Financiën 
OC Financiën: we hebben op 3 oktober de definitieve rapportage ontvangen. Via de mail kunnen we 
dat goedkeuren. De begroting en realisatie 2018-2019 en 2019-2020 worden geprint en besproken. 
Er zijn geen onregelmatigheden. De MR heeft instemmingsrecht op ouderbijdrage. Deze is niet 
omhoog gegaan. De MR heeft geen opmerkingen.   
 

7.   Communicatie 
In januari 2020 komt er een informatie dagdeel vanwege de enquête.  
Petra: eind januari wordt wellicht 2 dagen gestaakt volgens de AOB.  
Nieke deelt de zorg van ouders. Het urencriterium mag niet in gevaar komen. Het bericht is vers van 
de pers dus nu wordt er nog niet op ingegaan. De PO raad vertegenwoordigd alle PO scholen en 
moet er ook nog uitspraak over doen. Ook het bestuur moet er nog uitspraak over doen. Donderdag 
wordt het in de nieuwsbrief vermeld.  
Nieke rekent nog uit wat de consequenties voor het aantal uren zijn (7520 uur over 8 jaar is het 
minimum).  

 

De volgende vergadering is op maandag 13-1-2020.  

Daarna op: 

- Maandag 9 maart  
- Maandag 18 mei 
- Maandag 6 juli  
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