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Datum: 
01-07-2021                                
Aanwezig: 
Lianne, Carina, Alex, Miriam, Jildou, Dineke 
Afwezig:  Kim                                                                                                  

Notulist:  Miriam 
 TIJD: AGENDAPUNT: OMSCHRIJVING: BESLUIT/CONSLUSIE: ACTIE: 

1 19.30 Opening  -Welkom    

2  Vaststellen agenda -Ingekomen stuk Jildou.    

3  Notulen vorige vergadering  
 
Deze waren nog vanuit de vergadering van maart. 
(Al eerder aan Dineke voorgelegd, maar nog net aan 
bod gekomen in de MR) 

 Meerjarenbegroting: De volgende punten werden aan 
Dineke voorgelegd:  
1. op de begroting worden de baten en lasten lager, 
hoe kan dat? Leerlingenaantal blijft redelijk gelijk.  
2. Punt 3, blz. 5 Formatie: ook hier zie je verschil in de 
bedragen.  
3. Punt 4.2 blz. 6: afschrijvingen zijn niet 
gespecificeerd.  
4. Punt 5.1 blz  
7: Rijksbijdragen nemen af. En de personeelslasten 
dalen mee. Hoe kan dat?  
5. Hoe kan het dat de huisvestingslasten gelijk blijven 
terwijl er een daling is van andere kosten. Miriam: er 
zullen groepen verdwijnen, maar lln. zullen wel een 
lokaal nodig hebben.  
6. Punt 5.2 blz. 7: Detail grootboeken: ‘vergoeding 
meerdaagse schoolreis’ € 400. Typfout? En de 
ouderbijdrage? Moet die niet omhoog in de toekomst? 
7. 5.3 blz. 7: Detail grootboeken: Salariskosten 
personeel gaan fors naar beneden. Hoe kan dat? Er zijn 
wel kosten voor inhuur/inleenpersoneel. 
 
 

-Volgend jaar minder aanwas van nieuwe leerlingen. 

Nu hadden we vrij veel nieuwe leerlingen. Bestuur 

gaat altijd van worst case-scenario uit.                                                 

-Werkdrukgelden blijft eerst wel, maar waarschijnlijk 

gaat het eruit. Dit is vanuit het rijk, niet vanuit het 

bestuur. Zij zijn zeer tevreden over deze aanpak.  

 

-400 euro moet 4000 euro zijn. 

-Ouderbijdrage is al verhoogd. 

-Afschrijvingen worden niet gespecificeerd, dit is te 

uitgebreid. 

Bedrag kosten is fictief. Gebaseerd op leerlingaantal. 

Hier wordt altijd van het minste aantal uitgegaan. 

-Punt 7 klopt niet. Dat staat nu goed in de begroting. 
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4  Mededelingen directie -Schoolgids (zie bijlage) 
-Laweij-kalender 
-Urenberekening 
-Normjaartaak 
-Taakverdeling 
-Formatie 
-Werkverdelingsplan 
-Schooljaarplan 
 
-NPO-gelden, opmerking Kim en opmerking Alfred. 
 
 

Schoolgids:   
5.2 staat een foutje. Bij flexer. 
6. MR, Lianne Heijs 
Laweij-kalender: 
Gaat begin volgend schooljaar mee. 
Uren-berekening: 
Is veranderd omdat we kanjertraining gaan doen. 
Dit is 4 dagen, geen Comprix-dag en niet de laatste dag 
voor de vakantie vrij. 
Groep 5 t/m 8 komt een uur te kort op jaarbasis. 
Normjaartaak: 
Duidelijk. Geen vragen. 
Taakverdeling: 
Rolien levert in. Dus heeft minder schooltaken. 
Voorbeeld Marijke wordt uitgelegd. Zij heeft meer wtf, 
dan dat ze werkt. Dit moet ze compenseren. Marijke 
en Geertje helpen op woensdagmiddag Rolien. 
Zij krijgen ook geen extra werkdruk. 
Pleinwacht zit ook in de taken. Het is pauzetijd wat je 
inlevert. Dit gaat uit het taakbeleid. 
Formatie: 
Marijke wilde eerst wtf inleveren, dat gebeurt nu niet 
meer. Formatie is aangepast 
Groep 4 heeft 3 dagen een onderwijsassistent. 
Gelukkig hebben wij hier de formatie rond kunnen 
krijgen. 
Werkverdelingsplan: 
Vooral het laatste stuk is belangrijk. Hoe, wie, wat en 
waar. 
Lianne: Datum klopt niet. Dit wordt aangepast. 
Dineke past dit aan. 2 PMR moeten dit ondertekenen. 
Schooljaarplan: 
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Korte uitleg door Dineke. 
Engels, zou een doorgaande leerlijn moeten zijn, is die 
er ook dan daadwerkelijk. Qua methode is er een 
doorgaande lijn. Leerlingen zijn start-bekwaam als ze 
de basisschool verlaten. Nog wel afspraken maken 
over de toetsing. 
Dit komt weer terug volgend jaar in de werkgroepen. 
Dan wordt dat ook kortgesloten. 
Wij hebben geen methode verkeer, deze komt wel. 
ICT: we werken steeds meer digitaal. Zijn hier nog 
ouders die hier wat van vinden? Nee, daar hebben wij 
geen geluiden over gehoord. 
Ouderenquête? Ja, deze komt nog, dit gebeurt door 
Tjongerwerven. Waarschijnlijk volgend schooljaar. 
NPO-gelden Alfred: 
Zie mail, nog plakken. Team en MR bepaald. Niet de 
directie. MR vindt 30% voor Tjongerwerven te veel. 
Ook wordt er aan gegeven dat het te vaag is, wat is het 
effect van de deze maatregelen Bovenschools voor de 
school zelf. 
Dineke: Een minder percentage, zouden dat kunnen? 
Wij vinden alleen als het goed onderbouwd is wat het 
effect zou zijn. 
Dineke, wij krijg ook extra geld voor NT2. Voor onze 
school een mooi bedrag. 
Alex: Eerst zouden we het zelf goed in beeld moeten 
en dan kijken wat kan. 
Jildou: Het lijkt van HPS lijkt nu gedropt, we moeten 
het doen. Dat geeft wel weerstand. 
Dineke: HPS is een andere manier van werken. 
Dineke: Duurzaam inzetten (Alex gaf aan dat HPS niet 
direct onderwijsachterstanden kan wegwerken) 
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Wij hebben EDI al als duurzaam. 
MR vindt: Het moet direct in het onderwijs gezet 
worden. Achterstanden wegweken.  
 

5  Nieuw lid MR? -Er moet nog 1 ouder bij, voorstel Lianne Lianne heeft benaderd. Deze ouder heeft er over 
nagedacht, maar toch besloten het niet te doen. 
Linda Lezwijn heeft aangegeven dat zij er wel in wil. 
Lianne gaat haar benaderen. 
 
Lianne heeft Linda gisteravond gebeld. Linda komt in  
de MR. Welkom Linda! 

 

6  Mededelingen/ Ingekomen stukken -NPO-gelden (Kim) 
-Taakverdeling MR, volgend schooljaar 
-Nieuwe data plannen 
 
Kim: NPO-gelden (01-06-2021)  
Na een interne discussie is gekozen voor extra handen 
in de klas. Extra inzet van een OAS voor 0,4 en extra 
ondersteuning in groep 3 voor twee ochtenden. Door 
de gelden op deze wijze in te zetten bleef er ruimte 
over voor aanschaf van een nieuwe rekenmethode. 
 
Ik geloof dat het ongeveer 700 euro per leerling is. Dat 
voor 2 jaar. (Wellicht dan wat minder, dus gemiddeld 
ongeveer 600 per leerling). 
-Kunnen de gelden weggezet worden in een Excel 
bestand? 
-De onderwijsassistent in groepen 3 wordt toch al 
ingezet uit de werkdrukgelden? 
-Wat zijn de kosten van een nieuwe rekenmethode? Is 
dat voor alle groepen? Welke methode wordt er 
aangeschaft? 

-Nog geen Excel bestand. Dit komt na de zomer. 
Het plan moet begin volgend schooljaar klaar zijn. 
-OAS, is niet uit de werkdruk. Deze zit bij ons in de 
formatie. Extra OAS Romke komt nu dan wel uit NPO. 
-Er komt een werkgroep voor een nieuwe 
rekenmethode. Hier zullen uit de verschillende 
bouwen leerkrachten zitten. De methode is dan ook 
voor alle groepen. Kosten e.d. volgt, zodra de keuze is 
gemaakt, komt er een totaaloverzicht. 
-Inzet begeleiding nieuwe leerkrachten staat in de 
taakverdeling. Hier krijgen de betreffende leerkrachten 
uren voor. 
-Pauze-kwartier onderbouw: Dit gaat alleen over 
lestijd. Niet over uitbetaling. 
Dineke: als je lestijden veranderd, moeten ouders 
hierin meegenomen worden, dit kan niet zomaar. Hier 
is een heel traject voor nodig. 
Dat kwartier kan niet gekoppeld worden aan extra 
onderwijstijd. Onderbouw heeft al teveel uren. 
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Zou mooi zijn voor het overzicht hoe dit wordt ingezet 
en uitgegeven. Dan is er ook volgend schooljaar een 
duidelijk beeld wat er nog over is.  
 
-En inzet begeleiding nieuwe leerkracht. Wordt dat 
ook weggezet in de uren?  
 
Jildou: 
De onderbouwleerkrachten hebben in de lunchpauze 
een kwartier dat niet telt als werktijd. De bovenbouw 
heeft dat wel. Kan dit ook gelijkgetrokken worden? 

Taken: 
Verplaatsen naar eerste vergadering volgend 
schooljaar. Dan is iedereen aanwezig. 

7  Rondvraag  Alex: Graag evalueren van de schooltijden. Dit gaat 
volgend schooljaar gebeuren. Begin schooljaar op de 
vergadering MR.  
-Volgend jaar kijken naar ICT-veiligheid. Er is toch weer 
een incident gebeurd. 
Lianne: Misschien handig om de kinderen een briefje 
mee te geven met betaling? Veel ouders vergeten het 
nu. 
Carina: Laatste keer MR. Carina heeft nog een aantal 
taken volgend jaar en 2 ochtenden voor groep 3. 
 

 

8  Conclusie/korte samenvatting voor Nieuwsbrief  Miriam maakt het jaarverslag van de MR.  

9 21.00 
uur 

Sluiting     
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Datum Nummer Actie Wie? Status? Deadline 

      

      

      

      

      

 
 
Maandag 20 september 19:30 uur (begroting) 
Woensdag 24 november 19:30 uur (continurooster) 
Dinsdag 25 januari 19:30 uur 
Maandag 21 maart 19:30 uur  
Woensdag 15 juni 19.30 uur 
 
 

Personeel: Wanneer in de MR Aftreden: 

Jildou 2011 2020 

Carina 2013 2021 

Alex 2015 2023 

Miriam 2017 2024 

Oudergeleding:   

EvertJan   

Lianne   

Marja   

   

 


