
                                                                                                                                            
 
 

                                                                                                            

 

Prins Clausschool Nijmegen 
 
Notulen MR vergadering woensdag 24 november 2021 
 
Aanvang:  19.30 uur 
Eindtijd:  21.40 uur  
Locatie:  Online via Teams  
 
Genodigden: William van den Berg (directie, vanaf 20.30uur), Mendy van de Pavert (personeelslid), 
Mirna de Ruijter (personeelslid) Merijn Elbers (personeelslid), Michiel Smeets (ouderlid), Elisabeth 
Elbers (ouderlid Anneke Kersten (ouderlid), Sarah Molenkamp (ov vanaf 20.15 uur inbellen) 
 

 
 
 

Nr. Onderwerp 
 

1.  Opening en mededelingen door voorzitter 
 
Fijn dat iedereen zo snel heeft gereageerd op het 
Corona-protocol vanuit de PCS 
 

2.  Notulen 12 oktober en actielijst 
 
Vastgesteld 

3.  Ingekomen post 
- Terugkoppeling ‘Begrotingsbijeenkomst’ 23 
nov 
Fijne bijeenkomst, goed te begrijpen (m.b.t. 
jargon).  
De directie van de PCS heeft vooral invloed op de 
begroting van de formatie, NPO-gelden en 
werkdrukmiddelen.  
Mogelijk begrotingsadvies volgend jaar in het 
begin van het schooljaar, dan kan het advies in de 
begroting meegenomen worden door de directie. 

4.  Jaarverslag MR 2020-2021 
 
Het jaarverslag zal op de website van school 
worden geplaatst. 

5.  Lidmaatschap AOB voor MR (m.b.t. 
nieuwbouw) 
 
De MR wil lid worden van de AOB. De kosten voor 
het lidmaatschap vallen onder de wet Versterking 
Bestuurskracht Onderwijs  en worden vergoed 
door de werkgever. 
 
De MR mag ook de expertise inzetten van leden 
van de AOB. Dit door hen uit te nodigen op MR-
avonden bijvoorbeeld. T.z.t. kijken waarbij de MR 
het advies en de kennis het beste kan gebruiken. 

 
6.  Reglement MR vaststellen 

Wederom vastgesteld. 



                                                                                                                                            
 
 

7. 20.15 
uur 

Toelichting ouderbijdrage OV (gast: Sarah) 
Duidelijke en prettige toelichting van Sarah. Dank 
daar voor! 
 

8. 20.30 
uur 

Punten directie (met William) 
- Nieuwbouw 
William zal het functionele programma van eisen 
toesturen aan de MR en één van de MR-leden 
uitnodigen voor een gesprek met de architecten 
om te kijken welke plannen het best passend zijn 
voor de PCS. 
De MR zal William op 10 januari (volgende MR) 
van advies voorzien t.o.v. het programma van 
eisen.   
 
-           Jaarplan 
Complimenten vanuit de MR. Het is een duidelijk 
en overzichtelijk plan.  
 
William stelt voor om het jaarplan over 3 maanden 
terug te laten komen. De stand van zaken wordt 
dan besproken. 
- Begroting 2022-2023 
Duidelijke uitleg en prettige toelichting van de 
begroting.   
-           Corona-richtlijnen (onderwijs op 
afstand) 
Directie heeft een coronaprotocol opgesteld voor 
de huidige regels. Hier heeft de MR mee 
ingestemd.  
Wat er verder gaat gebeuren is afwachten, maar 
William zal vast een plan uitschrijven voor ‘als de 
scholen sluiten’. 
Verder kunnen we alleen nog maar speculeren en 
de persconferentie van vrijdag 26 november 
afwachten. 
  

9.  Vervangingsprotocol 
 
Door de MR vastgesteld 

10.  Risico Inventarisatie Evaluatie 
15 december is er een overleg met een externe 
partij m.b.t. de Risico Inventarisatie Evaluatie. 

11.  Rondvraag 
N.v.t. 

 


