
Notulen MR2 2022/2023

Datum : donderdag 24 november 2022
Aanvang : 19:30 uur
Locatie : Mariënborn

Notulist : Marga
Gast(en) : –

Aanwezig: Wilma, Carmen, Rik, Maurice en Marga
 

1. Begroting school + begroting MR
a. Begroting 2023-2027: alle concept begrotingen van alle Flores scholen zijn verzameld,

besluitvorming op niveau van Flores vindt nog plaats. Voor boekjaar 2022 is sprake van
een overschrijding van de begroting vanwege extra kosten directie, scholingskosten, de
schoolkalender die niet begroot was en kosten voor extra ondersteuning. In december
is uiteindelijk gebleken dat, nadat alles was bijgewerkt, binnen de begroting is gebleven
waardoor zelfs extra materialen konden worden aangeschaft.
Voor boekjaar 2023 is sprake van een tekort op de begroting. Redenen zijn minder
leerlingen, wegvallen NPO gelden, hogere energiekosten, hogere schoonmaakkosten
en een verhoogde bijdrage bovenschools. Op een natuurlijke manier wordt er nog
bespaard in formatie waardoor het begrotingstekort verminderd wordt. Vanaf
schooljaar 2025 is er een positiever beeld, aangezien de huidige kleine groepen 6 en 7
dan van school zijn. De Mariënborn heeft een financieel gezond toekomstperspectief.

b. Bekostiging eventuele invallers: in de bovenschoolse afdracht zit ook een bedrag voor
invallers. Intentie van team De Mariënborn om wel 8 groepen te behouden, aangezien
het om een tijdelijke dip gaat met aantallen in groep 6 en 7. Instroom van groep 1
leerlingen is goed.

c. Werkdrukmiddelen De speciale bekostiging van werkdrukmiddelen zijn opgenomen in
de totale begroting geeft Maurice aan.  Het gaat hierbij om de uitbreiding van
gymdocent en onderwijsassistent in onderbouw.  Het team heeft dit nog goed te
keuren, net zoals de PMR (personeelsgeleding van de MR). .

d. MR begroting: betreft en blijft 500 euro per jaar. Geen scholing nodig dit jaar.
2. Schoolondersteuningsprofiel
Dit is besproken en zonder wijzigingen vastgesteld.  
3. Jaarplan 2023/2024
Voor dit jaarplan zijn keuzes gemaakt in aantal focuspunten zoals Effectieve Directe Instructie
(EDI), Groeibewust Kleuteronderwijs. Het jaarplan 2023 / 2024 zoals vooraf gedeeld met de
MR is besproken en zonder wijzigingen vastgesteld.  
4. Stand van zaken verkeersveiligheid rondom school 
Wilma heeft nog geen reactie gehad met de voorzitter van de MR van de Marlijn over de
verkeersveiligheid. Zij neemt nogmaals contact op hierover. Maurice heeft contacten met
gemeente Renkum en met ouder van een leerling die eind vorig schooljaar de MR gemaild
heeft over verkeersveiligheid.



5. Stand van zaken eventuele invoering continu / ander schoolrooster:
Dit wordt eerst in het team besproken waarna er een voorstel volgt. Geen agendapunt voor
de MR totdat het voorstel er ligt. Dan heeft de MR weer een rol wat betreft advies en / of
goedkeuren.
6. Rondvraag
a. Op 26 januari 2023 komt het bestuur van Flores naar De Mariënborn voor een

schoolbezoek. De stichting doet dit jaarlijks om de scholen te zien en feedback te geven /
ontvangen. Wilma, Rik en Carmen zijn er vanuit de MR ook een deel bij.

b. Communicatie vanuit de MR: op MR pagina van de website en via Social Schools. Van
eerste MR overleg dit schooljaar zijn notulen wel op website geplaatst, maar niet via
Social Schools gedeeld. We willen notulen net als voorgaande jaren ook via Social
Schools delen en vanaf dit MR overleg zal dat weer opgepakt worden.
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Navragen of er MR-leden betrokken zijn bij een
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Verkeersveiligheid: navraag bij De Marlijn over
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Check communicatie notulen / andere MR documenten
ook via Social Schools naast plaatsen op de MR pagina
van de website

Marga z.s.m.


