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Verslag vergadering MR De Paradijsvogel d.d. 23 september 2019  

 

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

Afwezig 
Leendert  

 

1. Opening en  mededelingen 
De inspectie bezoekt Lucas Onderwijs. Eén op de vier scholen wordt bezocht. Er worden 7 
scholen bezocht voor het keurmerk  “goed”. De inspectie komt in oktober bij het bestuur op 
bezoek en de gehele Lucas (PO en VO) gaan ze daarbij bespreken. Op de eerste bezoekdag horen 
we welke scholen er worden uitgezocht. Een aantal is zeker want die gaan voor “goed”. Eén 
andere is ook zeker want die scoort onder het gemiddelde van de eindtoets. De laatste keer zijn 
we in 2017 bezocht maar toen was er alleen de basis kwalificatie. Dat was een uitgebreid 
onderzoek waar De Paradijsvogel goed uitkwam. Een maand lang worden er scholen bezocht. 
Het bestuur is eindverantwoordelijk en heeft zich zeer goed voorbereid.  
 
De schoolgids is inmiddels goedgekeurd. Het plan is compact van opzet en daarom zijn de regels 
zijn apart per mail aan de ouders gecommuniceerd.  

2. Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt goedgekeurd met inbegrip van de gemaakte opmerkingen.  

3. Forecast 
Forecast 2 is gereed en bevat de voorspelling waar we denken met de begroting van 2019 op uit 
te komen. 80% van het budget is personeel. Met de 20% die resteert worden overige posten 
begroot. De forecast is besproken. De MR is op de hoogte gesteld van de saldi van forecast 1 en 
2. 

4. Begroting 
Het begrotingsgesprek 2020 is geweest. De begroting is nog niet vastgesteld. Het bestuur gaat 
daarover nog communiceren. Er wordt begroot op het leerlingaantal van 1 oktober vorig jaar. De 
startformatie 1-8-2020 wordt ingeschat. Er zitten onzekerheden in de begroting o.a. de 
aanvragen bij Haagse fondsen. In april/mei (forecast 1) kunnen we weer gaan sturen. Feit is dat 
dat de leerlingen lastiger te werven zijn; er zijn (te) veel scholen en te weinig leerlingen.  
Er kunnen nog wijzigingen optreden zodra de exacte cijfers van de zij instroom bekend zijn.   
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5. Communicatie 
Schoolapp  
Er is een nieuwe schoolapp beschikbaar. Alles wordt via de app gecommuniceerd. Ook de 
schoolgesprekken worden straks gepland via dit systeem. Petra meldt dat de app nog traag is, met 
name bij het openen van push berichten.  

Gezonde school  
Jeroen heeft vraagtekens bij de traktaties. Ook naar wat sommige kinderen aan tussendoortjes 
meekrijgen is zeer ongezond. Nieke antwoordt dat het ondoenlijk is om hierop te handhaven omdat 
ouders dit nu eenmaal willen en vindt het geen belangrijk agendapunt. Jeroen vindt dit jammer en 
blijft van mening dat een gezonde school ook het traktatiebeleid betreft.  

6. OC Financiën 
Morgenavond gaan ze de OC financiën bespreken. De kascontrole komt dit jaar ook nog uit. Na 
morgen volgt er een definitieve begroting.  

7. WVTTK 
Het jaarverslag wordt nog opgestuurd door Nieke. Dat gebeurt deze week. Opmerkingen kunnen via 
de mail worden verstuurd.  
 
Op 10 oktober gaan we op voor de zilveren vlag voor Ecoschool (dag van de duurzaamheid).  
 
Er zijn geen vragen meer. De vergadering wordt gesloten.  
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