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Notulen MR vergadering dinsdag 22 november '22 

• Terugkoppeling vorig schooljaar / eindexploitatie ‘21/’22 

Frank start met nogmaals in herinnering roepen van de begroting ’21 / ’22: 

deze begroting liet een tekort zien van € 31.317. Het resultaat over het 

schooljaar ’21 / ’22 bedroeg per schooleinde € 58.544 positief. En de 

schoolreserve bedroeg € 202.000. Als dit positieve resultaat wordt vergeleken 

met andere Innovo-scholen dan zit de Bolster zit in de top 10 van de 44 

scholen qua het op orde hebben van de financiën.  

 

• Interne audit 17 oktober   

De volgende opmerkingen van het Auditteam van Innovo werden in de 

mondelinge terugkoppeling gegeven: 

• De volgende werkprocessen werden bekeken op de beleidsdocumenten 

van De Bolster: 

- Werkproces 1 Kwaliteitszorg: de doorkijk van de populatie is goed en 

actueel beschreven.  

- Werkproces Veiligheid: inpassen van de visie van school “zorg goed 

voor” bij de veiligheidsvisie. Betrek kinderen nog meer bij de evaluatie 

m.b.t. (sociale) veiligheid. 

- Werkproces Planmatig handelen: ontwikkelingen in de diepteanalyse 

zien er goed uit op groepsniveau.  

• Observaties in de 10 groepen: 

Gekeken werd naar rekenlessen met de nieuwe rekenmethode “Ruimte & 

Getal Junior”. Heel positief sprong eruit de zeer respectvolle omgang met 

kinderen; dus een prima pedagogisch klimaat op De Bolster. We hebben 

goed in beeld de ontwikkeling op zowel groeps- als kindniveau.  

 

De Bolster kreeg een mooie voldoende – ruim voldoende beoordeling. De 

definitieve terugkoppeling en rapportage volgt nog op 7 december. De 

rapportage zal door Frank met de MR worden gedeeld.  

 

• Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) 

De RIE is door drie teamleden uitgevoerd. De hieruit voorkomende 

rapportage zal de MR nog ontvangen.  

 

• Vertrouwenspersoon 

Frank vraagt wie van de ouders in de MR interesse heeft om vertrouwens-

persoon namens de ouders te worden? Deze functie is op dit moment niet 

ingevuld. Ouders die het gevoel hebben niet gehoord te worden door school 

kunnen dan bij de vertrouwenspersoon terecht. Indien ouders er dan alsnog 

niet uitkomen, bestaat er op Innovo-niveau ook een vertrouwenspersoon.  

Hierop wordt in de volgende vergadering teruggekomen.  

 

 


