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Verslag MR-vergadering dinsdag 20 februari 2018 
 
Nieuw MR-lid oudergeleding 
Er heeft zich één nieuwe kandidaat gemeld voor de oudergeleding van de MR. Hiermee is Daan van 
Boxel herkozen en zal de nieuwe kandidaat Thijs Berden opvolgen in de MR. Het nieuwe MR-lid is 
Erwin Jansen en hij wordt welkom geheten. Erwin stelt zichzelf voor.  
We nemen afscheid van Thijs en bedanken hem voor zijn inzet de afgelopen drie jaar.  
 
Leerlingenraad 
Er is ook dit jaar weer een leerlingenraad. Het is gebruikelijk dat de leerlingenraad wordt 
uitgenodigd door de MR, zodat de leerlingenraad kan vertellen waar ze mee bezig is en wat voor 
ideeën opgepakt worden door de raad. Besproken is dat de leerlingenraad één van de komende 
keren zal worden uitgenodigd.  
 
Scheiden afval 
Een ouder heeft een opmerking gemaakt over het huidige afvalbeleid van de school. Op dit moment 
wordt afval niet gescheiden, terwijl er nu wekelijks veel groenafval is. De ouder is van mening dat de 
school ook hierin een voorbeeld moet zijn voor de leerlingen. Het idee van het scheiden van afval 
wordt serieus opgepakt en de mogelijkheden hiervan wordt de komende weken onderzocht.  
 
Tuin 
De boomschors onder het klimrek lijkt te zijn verdwenen, maar is in het afgelopen jaar in het zand 
eronder gezakt. De boomschors moet weer naar boven gehaald worden. De tuinman gaat hiermee 
aan de slag.  
 
Oudergelden 
De MR stelt de hoogte van de ouderbijdrage vast en keurt de hoogte van de bijdragen 
voor de schoolreis/schoolkamp goed. Jaarlijks worden de uitgaven en inkomsten 
gecontroleerd door een door de MR aangestelde kascommissie. We evalueren het innen, 
besteden en verantwoorden van oudergelden. De kascommissie is uitgenodigd om een 
laatste controle uit te voeren. De bevindingen daarover zijn gedeeld met de MR en de 
kassen zijn goedgekeurd.  
  
De volgende vergadering is dinsdag 20 maart 2018 om 20.00 uur.  
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