
 

 

Notulen MR vergadering maandag 29 november 2021 
Aanwezig: Stefan, Inge, Machteld, Jacoline, Frenny en Désirée (notulist) 
   
Aanvangstijd: 20.00 uur online 
 

1. Welkom en opening (Frenny)  
Frenny opent de vergadering met een gedicht ‘Elke dag’ 

 
2. Vaststellen agenda en mededelingen  

Tessa van de OR haakt na half 9 aan voor het deel v.d. OR 
 

3. Ingekomen post (Jacoline):  
- zie doorgestuurde mails:  
Notulen van de OPR 
 

4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst (zie notulen) 
Opmerkingen van Inge verwerkt? NPO geldt eerst voor 1 jaar; tweede jaar wordt nog bekeken 
hoeveel het bedrag wordt. 
N.a.v. actielijst punt pestprotocol. Inge heeft hierover een mail aan Rob gestuurd maar nog 
geen reactie gekregen. We vragen dit aan Rob bij punt 11 

 
5. Punten uit Directie Overleg (inf) 

              Geen input 

6. Schoolbegroting (adv) 

Rob deelt deze info eerst in het team op de studiedag van 13 december, daarna in de MR 

 

7. OR begroting (iO) 
Tessa licht de begroting toe van de OR. Vanaf 1 januari 2022 gaat ook de OR per kalenderjaar 

begroten en berekenen. De leerlingenaantallen zijn dus eigenlijk aannames. In juni worden de 

aantallen ge-herijkt. Omdat er een tekort is, is het voorstel dat in sept. een verhoging van de 

ouderbijdrage van 0,50 cent wordt doorgevoerd. De instemming van de MR wordt gegeven als 

we in het proces aan de beurt zijn. Rob neemt met Tessa het proces door. 

8. Passenderwijs ondersteuningsprofiel (inf) 
Machteld vraagt bij Letta na over dit document en hebben wij daar als MR een bepaalde rol in. 
 

9. GMR-zaken (inf)  

Stefan praat ons bij over de GMR: Jaap Broekman heeft daar uitleg gegeven over de nieuwe 
manier van begroten voor de Stichting, waarbij nu per kalenderjaar wordt gerekend en begroot 
Dit wordt een landelijke manier van begroten. We zitten nu in een overgangsfase. Het heeft 
alleen veel consequenties, wat betekent dat we op veel terreinen minder te besteden hebben. 
Ons weerstandsvermogen is helaas verdwenen. Vanaf nu is het zo dat je aangeeft wat een 
school nodig heeft en alles gaat uit 1 grote ‘pot’ i.p.v. elke school zijn eigen ‘potje’. Als Rob de 
nieuwe begroting gaat presenteren moeten we als MR goed vinger aan de pols houden. 

N.a.v. de laatste notulen van 13 oktober van de GMR/ OPR: de 5 % die genoemd wordt bij de 
NPO-transitievergoedingen is nu omgezet naar 1 % 



 

 

10. Bespreking met Rob: (inf)  
● Punten uit het DO: morgen is er weer online DO en is er een presentatie van iemand 

die het inspectie kader toelicht. En de vergaderpunten die in de afgelopen tijd niet of 
niet volledig aan de orde zijn geweest 

● Pestprotocol: Inge en Stefan hebben het protocol doorgenomen. Er is een mail 
gestuurd met verbeterpunten, maar die zijn nog niet verwerkt. O.a. de websites die 
onderaan genoemd staan, zijn niet allemaal meer actueel of werken niet meer. Rob 
pakt dit op en past het aan. 

● De begroting voor 2022 gaat Rob eerst in het team bespreken op 13 december. 
Machteld koppelt naar Rob terug hoe we hier als MR op terug gaan komen. 

 
11. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (inf) 

a. Nieuwe methodes 
b. Actieplan LeerKRACHT 
c. Wat verder ter tafel komt 
 
Geen bijzonderheden. 

 
12.  Opstellen stukje Social Schools/CN (inf) 

  Kerst en Nieuwjaarsgroet 
 

13.  Rondvraag  
  Stefan vraagt of er iemand is die op financieel gebied kan meekijken naar de begroting.  
  Bij het CNV kun je iemand inhuren die daarin mee kan denken.  
  Na 13 december plannen we een afspraak bij Rob om de begroting door te nemen.  
  Dit moet dan tussen 13 en 14 december gebeuren. Machteld mailt hierover met Rob. 
 
 
 

 
Opening: Frenny Notuleren: Désirée   Sluiting van de vergadering: 22.00 uur 


