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Vergadering Medezeggenschapsraad Albert Plesmanschool  
 
 
Datum: Dinsdag 16 januari  2018      Tijd:  19.00-20.30 uur  
Plaats:   APS 
Afwezig:   mevr. M. van der Bie 
Verslag:  dhr. H. Lans 
 
 
1.  Opening vergadering en vaststellen agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen extra agendapunten. 
 
 
2. Mededelingen directie 
 
De MR stelt vast dat het sinterklaasfeest met een nieuwe Sint en Piet geslaagd was. De kerstviering was ook 
geslaagd en het geluid in de kerk was beter dan vorig jaar.  
 
Mevr. Klapwijk is helaas langdurig ziek. Er wordt nog gezocht naar een vaste vervang(st)er. Mevr. Oosterwijk 
heeft een andere baan geaccepteerd. Aangezien mevr. van der Priem ook een andere baan heeft gevonden, 
wordt gezocht naar een vervang(st)er.  
 
Afgelopen maand, op 12 dec 2017, was een stakingsdag. De opvang via de KSH is goed verlopen en de school 
heeft vrijwel geen negatieve reacties gehad. Er waren integendeel juist ondersteunende reacties.  
 
Per 8 januari is Debby van Roijen de nieuwe schoolmaatschappelijk werker. 
 
Uit het ‘Medewerker Tevredenheidsonderzoek’ zijn een paar verbeterpunten naar voren gekomen waarmee aan 
de slag wordt gegaan. Deze week zal een studiemiddag gehouden worden, waarbij de vragen wat de 
kernwaarden van de school zijn en waar de school zich mee wil profileren centraal staan. Dit zal als opstart 
dienen voor een vernieuwde website. 
 
 
3. Ingekomen- en uitgegane post 
 
Er is geen ingekomen of uitgegane post 
 
4. Verslag 27 november + actie-/besluiten-/PM lijst 
 
Naar aanleiding van het vorige MR verslag wordt afgesproken voortaan alleen de achternamen van personen in 
het MR verslag te vermelden. Met het oog op het maken van het jaarverslag wordt afgesproken voortaan een 
korte samenvatting van iedere vergadering aan de notulen toe te voegen, die direct in het jaarverslag 
overgenomen kan worden.  
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Verder wordt afgesproken om de website met betrekking tot de MR up-to-date te maken.  
 
 
5. Schoolfonds afrekening 2016/2017 en budget 2017/2018 
 
De afrekening van het schoolfonds 2016/2017 en het voorgestelde budget voor 2017/2018 worden besproken 
en vastgesteld. De eindbalans is iets lager dan de openingsbalans. Er wordt gevraagd waarom de kosten 
zoveel lager zijn uitgekomen dan was gebudgetteerd. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er minder 
leerlingen zijn. Het kasboek zal worden gecontroleerd door dhr. M. de Bode en dhr. R. Verwaal.  
 
 
6. Financiële afrekening 2016/2017 
 
Op de agenda stond ‘Financiële afrekening 2016/2017’, maar dit had ‘Financiële begroting 2018’ moeten zijn. 
De ‘Financiële begroting 2018’ wordt deels besproken. Er wordt besproken dat de KSH binnen de school 
waarschijnlijk een gunstig effect heeft op het leerlingenaantal, ondanks dat dit aantal terugloopt de afgelopen 
jaren. Het aantal leraren (en directie) FTE’s beweegt mee met dit leerlingenaantal. Ook wordt besproken dat de 
schoonmaakkosten laag zijn omdat die op andere manier worden gefinancierd. Verder is er nog een vraag over 
de standaard afschrijvingen. Afgesproken wordt om hier en op de rest van de financiële begroting een volgende 
vergadering terug te komen. 
 
 
7. Veiligheidsplan APS 
 
Het veiligheidsplan, dat sinds 2015 verplicht is, wordt deels besproken. Het doel van dit bespreken is om samen 
na te gaan of het plan compleet is en klopt met de werkelijkheid. Het veiligheidsplan zal op de website 
gepubliceerd worden en kan worden gebruikt door bijvoorbeeld leraren om protocollen te raadplegen en door 
ouders om zichzelf te informeren omtrent de veiligheidsprotocollen en -werkwijzen van de school. Afgesproken 
wordt om dit veiligheidsplan volgende keer verder te bespreken wat betreft volledigheid en duidelijkheid.  
 
 
8. rondvraag en  sluiting vergadering 
 
 
 
 
 
Korte samenvatting voor jaarverslag 
 
Januari: 
Sinterklaas en kerstfeest waren geslaagd. De school zoekt twee vervangende leerkrachten voor de groepen 
1/2. De afrekening van het schoolfonds 2016/2017 en het voorgestelde budget voor 2017/2018 zijn besproken 
en vastgesteld. De ‘Financiële begroting 2018’ en het veiligheidsplan zijn deels besproken. 


