
Notulen MR vergadering Radboudschool 15 februari 20.30 uur  
Aanwezig: Paul, Bart, Helen, Dick, Carla en Ingrid  
Afwezig: Martijn 
  

1. Begroting 
Paul, Bart en Dick hebben een gesprek gehad met de Controller van 
Blosse. Dit heeft vertrouwen gegeven. We moeten er wel rekening 
mee houden dat er aanpassingen kunnen komen komend jaar ivm 
wijzigingen overheidsbeleid. MR is akkoord na beantwoorden van 
vragen vanuit Blosse. 
De onderstaande punten kwamen hierin naar voren:  
 

• De Radboud besteedt 90% van de begroting aan personeel. 
Blosse breed is dit gemiddeld 80%. Volgens Blosse is 90% 
akkoord en leidt er wel toe dat je eerder moet krimpen in 
formatie als er minder geld binnenkomt. Er moet met verstand 
gekeken worden naar de formatie bij wijzigingen en verloop als 
de financiële situatie blijft zoals deze nu is.  

• De reserve per leerling van 600 euro is nog niet zeker en nog 
onbekend wanneer dit ingevoerd wordt. Indien nodig zorgt 
Blosse voor een overgangsregeling.  

• Blosse geeft aan dat de Radboud een gezonde begroting heeft. 
Er is geen tekort aan reservering, prima in de lijn met het beleid 
van Blosse. Post voor vervanging van het meubilair had 
opgenomen moeten worden, deze moet meegenomen worden 
in de volgende begroting. De aanschaf van meubilair is geen 
aanleiding tot formatieve krimp. Dit kan uit reserve en 
reserveringen worden bekostigd.  

• De begroting is heel voorzichtig, hij valt jaarlijks positiever uit 
dan bij de start van het jaar. Dit komt door eventuele terug 
stortingen vanuit Blosse voor niet gebruikte posten en 
overheidsbijdragen die gedurende het jaar nog erbij komen.  

 
De MR is akkoord, Bart tekent 16 februari namens de MR.  

  
 
2. Schoolgids 
Paul heeft onze aangeleverde punten aangepast. Iedereen is 
akkoord. Carla tekent 16 februari namens de MR. 
 



3. vakantierooster 
Het concept ziet er prima uit. Vooral goed kijken naar hoe zit het met de 
meivakantie en andere scholen? We nemen dit punt mee naar de 
volgende vergadering van 29 maart.  
 
4. Kandidaten/ stemronde MR oudergeleding.  
Alle stukken van de drie ouders die in de MR zouden willen, zijn binnen. 
Helen stuurt deze door naar Paul. Paul zet ze vrijdag 18 februari uit via 
Kwieb/ social schools voor een stemronde.  
 

5 To do:   

 Wat  Wie  Voor wanneer  

Akkoord voor begroting   Bart  Woensdag 16 februari 

Akkoord voor schoolgids Carla Woensdag 16 februari 

Poll/stukjes ouders die in de MR 
willen uitzetten 

Helen/Paul Vrijdag 18 februari 

vakantierooster Bart Meenemen als punt 

volgende vergadering 

Post aanschaf meubilair  allemaal Meenemen in volgende 

begroting.  

 


