
Notulen MR-vergadering  4 juli 2022 

Aanwezig: 
Matthijs, Rutger, Jan, Linda, Aad, Bettie, Gerdine en Maroesja   
 
Opmerkingen en mededelingen: 

• Welkom Gerdine. 
 
Notulen: 

• Akkoord, actielijst is bijgewerkt.  
 
Schoolontwikkeling: 

• Jaarverslag 2021 ter informatie 

• Jaarverslag 2022 ter informatie 

• Jaarplan O-MR is akkoord 
 

Personeelszaken 

• Formatie 
Formatie is nog steeds rond.  
 

Financiële zaken 

• Stichting is gezond 
Energie is afgekocht tot 2024. 
 
Bestuur is een aandachtspunt aangezien Marleen stopt in januari 2023 en Simone thuis zit. 
Raad van toezicht is bezig met het opstellen van een profiel.  

 
Specifieke onderwerpen 

• Update gebouwonderhoud en huisvesting 
Luchtzuivering is nog steeds niet werkend. Er wordt gewacht op welstandscommissie 
gemeente Baarn.  
Voor de luchtzuivering heeft de St. Aloysius 2 ton van de gemeente gekregen, 2 ton vanuit 
een subsidie en 2 ton wordt er door Sticht zelf bekostigd. 
De luchtzuiveringsinstallatie is geplaatst, maar op het laatste moment gaat de 
welstandscommissie niet akkoord met de kast die buiten op het gebouw moet. 
Daarbij moeten ook de torentjes aangepast worden, want die zijn niet meer veilig en 
veroorzaken een lekkage. De torentjes mogen niet van de welstandscommissie verwijdert 
worden. 
En ook de kozijnen van een lokaal kunnen niet worden aangepast doordat de commissie ook 
hier niet mee akkoord gaan. 
De eisen van de welstandscommissie zijn echter niet duidelijk. Bestuur heeft daarom een 
architect aangeschreven. 
De architect krijgt de opdracht om te kijken naar een oplossing voor de 
luchtzuiveringsinstallatie, kozijnen en torentjes maar ook om te kijken naar het volgende. 
Vanuit de gemeente is vastgesteld dat de volgende 3 kredieten vrijkomen: 

- 1,5 miljoen voor renovatie en verduurzaming 
- 3 ton voor renovatie gymzaal’ 
- 930.000 voor uitbreiding onderwijsmeters. 

De architect (Bos) gaat eerst aan de slag met de luchtzuivering en de torentjes. 
Zodra er meer duidelijk is over de plannen van het Poorthuis gaat er verder gekeken worden 
met een architect naar de andere opdrachten. 
Woensdag 6-7-2022 heeft Marleen gesprek met gemeente en PCBO. 



 
 

Rondvraag 

• Vanuit de ouder geleding wordt er iemand in de GMR verwacht. Aangezien Matthijs er mee 
stopt moet zijn plek worden overgenomen. O-MR gaat met elkaar overleggen. 

 
 


