
Notulen MR vergadering d.d. 29 november 2022 

 

● Janine is in ieder geval tot de kerstvakantie afwezig. Veel beterschap Janine! 

● Begroting, voorbespreking: vragen aan Karin: kritische grens leerlingaantal 

(financieel). Energie staat niet ingevuld/doorgerekend (op tabblad 4). ICT kosten 

tabblad 5 uit de begroting gehaald? Aantal lege vakjes; reden? Overige 

huisvestingslasten? Staat er nu niet in (lijn 38). Min bedrag van ruim 5000? 

● NPO middelen. Verder geen vragen over voor Karin. 

● Missie en visie van RBOB en de school. Remco: Zet RBOB zichzelf wel voldoende 

‘in the picture’? Misschien mag RBOB zichzelf wel wat sterker profileren! Hetzelfde 

geldt voor obs Ekenrooi. Sterke concurrentie, dus jezelf meer profileren. ‘Wij zijn 

groot in kleinschaligheid’! Maarten: Sterk op Ekenrooi: oog voor het kind, kinderen 

goed in beeld! Positieve benadering! Zowel vanuit team als vanuit methodes. Laatste 

punt van visie RBOB (duurzaam en maatschappelijk bewust opgroeien en 

ontwikkelen): hoe wordt dat concreet gemaakt? Maarten: Beetje leerlinggroei zou fijn 

zijn! Moet er iets in visie hoe er naar de leerkrachten gekeken wordt? 

 

- Karin sluit aan. Begroting: ICT-> 3 jaar chromebooks en laptops, 5 jaar PC modules 

borden en de borden zelf 7 jaar. De lege plekken komen doordat de post ‘overige 

huisvestingslasten’ soms wel en soms niet verder is uitgesplitst. Hier willen we meer 

duidelijkheid in brengen door die post verder te specificeren. Totaal gaat 5000 in de 

min; de ouderbijdrage die nu door RBOB wordt betaald (6000) kan dit compenseren. 

 

- Visie RBOB en Ekenrooi. Zowel koersplan als schoolplan loopt dit jaar af. 

Directeuren maken nieuw koersplan en vragen daarbij input vanuit MR. Binnen 

school zijn we bezig met het nieuwe schoolplan. Remco: MAAK DE VERTAALSLAG 

NAAR BUITEN TOE! Je bereikt nu niet genoeg mensen. Aandachtspunt: kinderen 

van Kinderstad gaan met bijvoorbeeld Sinterklaas naar Christoffelschool. Zo worden 

al lijntjes gelegd. Op dit moment zijn de groepen 7 en 8 bezig met vlogs maken over 

de school onder leiding van een mediacoach. Kans!  

 

● Activiteitenplan: foto’s bijna geregeld. Jeroen gaat na of de MR cursus inderdaad op 

Ekenrooi gehouden gaat worden.  

● Veel mensen brengen kinderen met de auto naar school, ook als ze heel dicht bij 

wonen. Verkeerscommissie is daar ook met regelmaat mee bezig. Vanuit MR gaan 

we de verkeerscommissie vragen hier weer eens kritisch naar te kijken en eventueel 

actie op te ondernemen.  

● Traktaties: MR vindt gezonde voeding belangrijk, maar wil hier geen verplichtingen 

hebben. Misschien stukje in schoolgids voor tussendoortje, lunch en eventueel 

traktaties nog eens kritisch onder de loep nemen. 

● Activiteitenplan: Inleiding staat erg ‘zwaar’ beschreven. Het is geen ‘officieel 

document’ dat aan bepaalde richtlijnen moet voldoen, dus het kan meer in ‘Jip en 

Janneke-taal’ geschreven worden. Remco heeft hierin het voortouw genomen. Dit 

document deelt hij op sharepoint en wij geven onze feedback in/onder dat document. 

Dit moet uiterlijk 15 december gedaan zijn. 

● Remco neemt contact op met Frank (GMR) of hij een keer aan wil sluiten op de 

vergadering om voor te stellen en kort belangrijke zaken uit de GMR te delen. Ook 

wordt het vakantierooster dan afgestemd. 



 

Volgende vergadering: dinsdag 24 januari. 

Cursus: maandag 16 januari. 


