
 

 

Notulen MR vergadering maandag 25 oktober 2021 
 
   
Aanvangstijd: 20.00 uur  
 

1. Welkom en opening (Jacoline)  
Jacoline opent met een gezegde:  
De boom in het bos liet in de herfst alles los, want fluisterde hij. Loslaten is nodig om sterker in het 
leven te staan.  
 

2. Vaststellen agenda en mededelingen  
Désiree is afwezig. Schrijver in beeld is bekostigd vanuit het MRbudget. 

Machteld →  versoepelingen: moest snel besloten worden, vandaar dat niet alles via de MR kon gaan 

 
3. Ingekomen post (Jacoline):  

- zie doorgestuurde mails 
Passenderwijs: meer ter kennisgeving. 

 
4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst (zie notulen) 

Geen punten n.a.v. de notulen 
De actielijst is bijgewerkt (zie hieronder) 
 

5. Punten uit Directie Overleg (inf) 
Geen punten doorgekregen. 

6. Schoolbegroting (adv) 

Methodenvervanging: de methode van ak/natuur/gs zijn echt achterhaald. Kunnen we hier nog wat 

mee? 

Meerjarenplan ICT: nog niet gedaan? Betekent dit dat het niet gaat gebeuren of dat er geen geld is? 

Groepsbezetting: 2 scenario’s 

Scenario 1: NPO gelden voor 1 jaar. Maar je hebt ook de jaren erna steeds leerkrachten nodig. In de 

toekomst kan het natuurlijk ook zijn dat we weer naar 9 groepen teruggaan. 

Nadeel: we hebben dan geen extra lokaal meer. Hoe zit het met het verrijdbare scherm? 

Akkoord met voorstel 1 (2 groepen 3). 

7. Engels (inf) 

Leerkrachten gaan in cursus voor eigen vaardigheid (2 volle groepen) 

Is er een toetsingsgraad voor het VO? Uitstroomprofielen? Wat moeten lln echt beheersen volgens de 

verwachting van het VO mbt een goede aansluiting? 

Bij Karen checken wat er gebeurd is om op het niveau te komen voor Engels (van wat de lkr 

verwachten) ; welke gesprekken zijn er met het VO al geweest??  

 

 

 



 

 

8. Pestprotocol (inf) 

Inge controleert of de laatste aanvullingen gedaan zijn. 
9. Ouderavond? 

Zijn er dingen die bij ouders leven en heeft de MR hier invloed op? Dan is het nuttig om een 

ouderavond te organiseren. We hebben nu geen dingen die leven. 

10. GMR-zaken (inf)  

Geen punten ter bespreking 
 
15 november MR/GMR avond: Stefan wil hierbij aanwezig zijn. Als er vragen zijn, kunnen deze 
meegegeven worden aan Stefan.  
 

11. Bespreking met Rob: (inf)  
● punten uit het DO 

Daphne heeft het e.e.a. gedeeld mbt leerlingenzorg 
Veel tijd besteed aan de vraag over het aannemen van personeel. Hoe gaan we met 
tekorten om? 
 

● Corona maatregelen 
SPCO laat het aan de scholen hoe ze omgaan met openstelling. 
Er zal (onder ouders) begrip zijn om bepaalde activiteiten niet door te laten gaan.  
 

● Sollicitatieprocedure 
Er zijn een paar reacties binnengekomen onder de noemer ‘verplichte reacties’. Na 
sluitingsdatum heeft iemand zich nog gemeld.  
Op maandag 25 okt heeft een commissie (Rob, Letta, Marijke, Malou) een gesprek 
gevoerd met de kandidaat. Er is nog geen besluit genomen. Er is geen keuze tussen 
kandidaten. De commissie heeft uitgesproken dat ze echt kritisch een besluit zullen 
nemen. 
 

● Begroting 
Rob licht een document toe dat bovenschools is opgesteld. 
Het gaat om de begroting van 2022-2025.  
Er is gebruik gemaakt van een tool van Groenendijk. De materiele én personele 
begroting gaat per kalenderjaar. De personele begroting ging voorheen per cursusjaar. 
Dat betekent dat je na moet denken over twee cursusjaren. Directeuren kunnen op elk 
moment in het jaar de cijfers/het leerlingenaantal aanpassen.  
Er is ook een kadernota opgesteld. Deze is ter informatie gestuurd naar de GMR en 
naar de RVT. Rob deelt dit nog met ons. 
Bij het opstellen van de begroting is er ook rekening gehouden met de risico-analyse. 
Er is gekeken naar de risico’s waar we mee te maken kunnen krijgen. De directeuren 
worden hier goed in begeleid. De schoolbegroting moet half november af zijn. Daarna 
kan alles in de MR besproken worden (zij hebben adviesrecht) - in de vergadering van 
eind november bespreken wij hem, eind december moet het dan helemaal af zijn. 
Naast de schoolbegroting komt er ook een bovenschoolse begroting. Deze is eind 
oktober af. Alles is gebaseerd op het leerlingenaantal.  
Er zijn verschillende rollen die controle mogen uitvoeren op de begrotingen. 



 

 

● Methodenvervanging: de methode van ak/natuur/gs zijn echt achterhaald. Kunnen we 

hier nog wat mee? 

Ligt ook aan de begroting. Hij staat op het prioriteitenlijstje. Wellicht uit NPO gelden 

volgend jaar, maar dat ligt ook aan de leerkracht van volgend jaar en/of een evt. 

schoolscan die in het voorjaar volgt.  

Je kunt spelen in het aannemen van personeel; onderwijsassistent/leeftijd/l10/l11 

● Meerjarenplan ICT: nog niet gedaan? Betekent dit dat het niet gaat gebeuren of moet 

dit nog gebeuren? 

→ Moet nog gebeuren. De bovenschoolse ICT’er coördineert alle aanvragen mbt 

uitvraag nieuw materiaal. Voor de vakantie leek het niet nodig om nieuw materiaal aan 

te schaffen. Nu gaan er wel steeds meer chromebooks stuk. Dus het lijkt nu steeds 

meer nodig om toch een uitvraag te doen. 

● Verrijdbare scherm? Gebruik je dat straks ook in de hal? 

→ zijn ook geschikt voor gebruik in de hal. 

→ ze zijn (nu) nog niet besteld, de noodzaak is nu nog niet zo hoog. 

 
 

12. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (inf) 
a. Nieuwe methodes 
b. Actieplan LeerKRACHT 
c. Wat verder ter tafel komt 
 

 Geen bijzonderheden 
 

13.  Opstellen stukje Social Schools/CN (inf) 
De vorige keer is een stukje in Social Schools gezet. We hebben nu geen bijzonderheden te 
melden. 

 
14.  Rondvraag 

 
 
 
Opening: Jacoline Notuleren: Frenny   Sluiting van de vergadering: 21.45 uur 
 
 


