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Notulen MR-vergadering 06-12-2016 
 
Aanwezig:  Marlijn Meinders, Karen Simon, Hetty de Winder, Ellen van den Bos, Ivo 
Aarninkhof en Frank Lezeck (notulist) 
Afwezig m.k.: Chantal Wegman 
Gasten: Jasper Diele, Gerben Ottink 

 

 
1. Opening en vaststellen agenda. 

 
Ellen opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

2. Notulen vorige vergadering. 
 
Notulen zijn goedgekeurd na een paar kleine aanpassingen. 
 

3. Mededeling directie. 
 
Marlijn vertelt dat ze een nieuwe baan heeft gevonden en dat deze MR vergadering  de 
laatste is als lid van de MR. De personeelsleden van de Willibrordus zorgen voor een 
opvolger van Marlijn. 
 
De twee dagen dat Marlijn voor de klas staat wordt door interne medewerkers opgevangen. 
 
De politie is op bezoek geweest in verband met de rondhangende jeugd op het schoolplein. 
Hierbij deelde de politie mede dat er ook joints aan leerlingen van de bovenbouw zijn 
aangeboden. De politie gaat vooral ’s avonds tijdens de kerstvakantie extra controleren op 
rondhangende jeugd. 
 
In de nieuwsbrief komt hierover informatie te staan met een telefoonnummer om overlast 
te melden. 
 
Harry Engbers is begonnen als conciërge van de Willibrordus. 
 
Tijdens de avond van de kerstviering wordt er een “Leader in Me” bord onthuld, met ook het 
logo van “Het Web”. In de kerstvakantie wordt de school extra schoongemaakt. 
 

4. Financieel overzicht, begroting 2017. 
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Willibrordus heeft niet meer “weerstandsvermogen” gekregen, Konot is nog één van de 
weinige besturen die hiermee werken. 
 
Het leerlingaantal in de begroting is laag gehouden, er is geen rekening gehouden met 
leerlingen uit Hengelo, Oldenzaal en of asielzoekers. Aannemelijk is dat er dus meer 
leerlingen worden aangemeld dan in de begroting rekening mee is gehouden. 
De jaren 2017 en 2018 zijn wel reële cijfers. 
 
De financiële regeling voor het Vierslag-leren (opleiding waarin een ervaren docent zijn 
kunde leert aan een startende docent) stopt en vloeit dus weg uit de begroting. 
 
Ivo merkt op dat er erg weinig aan IT wordt uitgegeven. 
De IT infrastructuur wordt veelal geleased en verder heeft de school weinig eigen pc’s. 
 
Indien de school goed passend onderwijs biedt, en minder dan 2,4% van de leerlingen 
doorverwijst naar ander onderwijs, krijg je extra geld. Indien je meer doorverwijst krijgt de 
school een boete. Deze regeling is in 2020 afgelopen en krijg je geen geld meer voor goede 
resultaten. 
 
De kostenpost “Scholing” wordt minder omdat Konot zelf scholing geeft die door Konot 
wordt gefinancierd.  
 
Het bedrijfsresultaat is de komende jaren positief, zodat de afgelopen slechte jaren worden 
gecompenseerd.  
 
De reserve positie moet per school tussen 6 en 12% liggen, maar bij langdurige ziekte van 
een personeelslid zakt deze meteen drastisch. Om dit bij een kleine school te begroten is erg 
lastig, deze kosten kunnen beter op Konot-niveau worden begroot. 
 
Het kost 1500 Euro per jaar om je een “Leader in me” school te kunnen noemen. 
 
Begroting is goedgekeurd. 
 

5. GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad KONOT). 
 
Er is overleg geweest met de raad van toezicht, ze vroegen vooral naar de rol van de GMR en 
het CVB (College van Bestuur). 
 
Er gaan twee leden van de raad van toezicht weg, die vervangen dienen te worden. 
 
Er wordt vanuit de raad van toezicht gestimuleerd om “the leader in me” in te voeren, o.a. 
met cursussen, maar het blijft een vrije keuze van de school om wel of niet de “leader in me” 
in te voeren. 
 
Een nieuwe wet bepaald dat de GMR twee keer per jaar met de raad van toezicht moet 
vergaderen. 
 

6. Brede Brainstorm. 
 
Er komen soms e-mails, een dag van te voren, over wat kinderen de volgende dag mee naar 
school moeten nemen, dit is erg kort omdat er niet vanuit gegaan kan worden dat email 
dezelfde dag gelezen wordt. 
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Misschien is de klasboard app. beter voor dit soort informatie omdat er een melding op de 
telefoon komt. De klasbord app. wordt nogmaals in de nieuwsbrief onder de aandacht 
gebracht. 
 
 

7. Actielijst. 
 
Er zijn geen onderwerpen voor de actielijst. 
 

8. Rondvraag. 
 
Vacature penningmeester MR is nu vacant. 
 
Het is duidelijker het aantal termijnen van de MR leden te zetten in het huishoudelijk 
regelement. 
 
Ellen sluit de vergadering.  
 
 


