
Notulen MR vergadering OBS De Zwerm 

Datum:  12 april 2022, 19.00 uur op school 

Aanwezig: Monique Burger (vz),  Linda Iwema (leerkracht) en Marscha de Graaf (directie), 
Karin Meinema (leerkracht) 

Afwezig: Bianca Bak 

 

1. Opening 

Notulen MR vergadering 31 januari 2021  

Er zijn per ongeluk geen notulen gemaakt de vorige keer. 

2. Nieuws uit- en vragen aan de directie 

- Nieuwbouw 

Marscha informeert ons over de stand van zaken omtrent de nieuwbouw. De bestuurder  wil 
dat op papier wordt bevestigd dat de kosten van de noodlokalen worden terugbetaald  door de 
gemeente. Dit is voor 98 % zeker. De raad komt in juni bij elkaar om te vergaderen en kan dan 100%  
bevestigen. De vergunning voor de noodlokalen moet nog geregeld worden door Paul en Gerry. 
Gerry moet de noodlokalen gaan bestellen. We hebben 10 kinderen erbij gekregen en willen daar 
vierkante meters voor aanvragen. De gemeente moet de prognose herzien. Daarna kunnen we 
eventueel meer vierkante meters aanvragen en bevestigd krijgen dat dit gefinancierd gaat worden. 

- Schoolplein 

Marscha en Claudia hebben schoolpleinen bezocht met De Twee Heeren (bedrijf die  
 schoolpleinen inricht en aanlegt). Er komt volgend schooljaar een werkgroep schoolpleinen 
om een ontwerp te maken. 

- Formatie 

De formatie bijna rond. 

3. Ingekomen post 

Het MR-magazine is binnen 

4. Rondvraag  

Marscha gaat met Mirjam B. de ouderbijdrage bespreken. Er wordt een groot bedrag betaald 
aan abonnementskosten voor Clubcollect. Marscha gaat uitzoeken waar deze kosten 
vandaan komen. Daarna kan besloten worden of we bij Clubcollect blijven. Daarnaast wordt 
een begroting gemaakt waarin wordt vastgesteld welk bedrag voor welke activiteit kan 
worden besteed. Er wordt bekeken of de ouderbijdrage omhoog moet. 

Bianca haar termijn verloopt bijna, Marscha zal een oproep doen in het volgende Zoemertje.  

5. Sluiting 

We sluiten de vergadering om 20.10 uur 

De volgende vergadering is dinsdag 28 Juni om 19.00 uur op school 

 

 


