
Notulen mr vergadering maandag 15-6-2021 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

2. Notulen 

De notulen moeten nog op de website geplaatst worden. Jacobien gaat er naar kijken. Het is een 

lastige website om aan te passen. 

3. Zieke leerlingen en leerkrachten 

M komt na haar zwangerschapsverlof weer 2 dagen in de week werken. Tot de zomervakantie werkt 

ze als ondersteuning in de kleutergroepen. 

4. GMR 

Er is een brief van de gmr. Niet iedereen heeft die gehad. Monique zorgt ervoor dat een ieder hem 

krijgt. 

5. Werkverdelingsplan 

Dit plan wordt ieder jaar gemaakt door het team en de directie. Hier staat in wie welke groep heeft, 

hoeveel zorgleerlingen er in de groepen zitten. Ook de schooltaken worden er in verdeeld. Het team 

gaat er over stemmen. De personeelsgeleding van de mr moet er ook goedkeuring aan geven. 

6. Formatie en NPO (nationaal programma onderwijs) 

Het NPO trekt heel veel geld uit om de corona achterstanden weg te werken. Ongeveer 700 euro per 

leerling. Schooldirecteuren moeten een plan maken voor de besteding van het geld. Ze moeten 

daarvoor gebruik maken van een soort keuzemenu. Dit is veel werk. Het is een plan voor 2 jaar en dat 

maakt et aantrekken van extra personeel lastig want die kan je na die 2 jaar niet meer bekostigen. 

Daarnaast is het vinden van personeel sowieso heel erg lastig zo niet onmogelijk. Op dit moment 

werken diverse mensen van bureau Leerlinghulp bij ons op school met kleine groepjes leerlingen. Dat 

geeft nu al problemen met werkruimtes. Het geld hoeft niet al gelijk per 1-8-2021 ingezet te zijn. 

Bureau Leerlinghulp zal komend jaar in ieder geval ondersteuning bieden in de groepen 3 omdat daar 

relatief veel zorgleerlingen zullen komen. 

M zal een dag vrij geroosterd worden ( voor die dag wordt een vervanger gezocht om gym te geven 

in de onderbouw) om MRT te gaan geven aan leerlingen met een ontwikkelingsachterstand in de 

fijne en grove motoriek. Er komt extra aandacht voor rots en water training en voor NT2. 

We gaan terug in leerling aantal maar door dit geld kunnen we het huidige personeel behouden. In 

het aantal FTE’s komt geen verandering. Er komen geen nieuwe “gezichten”. N vertrekt en wordt 

directeur op de Elout en P werkt op uitzendbasis tot de zomervakantie bij ons. 

7. Vakantierooster en studiedagen 

Op alle dagen van de week is er een keer een studiedag per schooljaar + 1 extra . Dit wordt zo gedaan 

omdat veel collega’s niet full time werken en zodoende moet iedereen wel een keer terug komen op 

een niet-werken dag. Er wordt nagevraagd waarom de maandag voor Prinsjesdag geen studiedag 

meer is. De mr kan in principe instemmen met dit vakantierooster mits er vroeg en duidelijk naar 



ouders wordt gecommuniceerd over deze dagen met extra aandacht voor het eventueel vervallen 

van een studiedag voor Prinsjesdag. 

De school is sinds kort actief of facebook en Instagram.  

8. Rondvraag 

Is er een mogelijkheid om de algemene ouderavond voor alle ouders van een groep weer te laten 

plaatsvinden ? De school geeft de voorkeur aan individuele gesprekken die worden waardevoller 

gevonden. 

De website moet aangevuld en aangepast worden om hem weer up to date te krijgen. Hier wordt 

aan gewerkt maar het is een gebruiksonvriendelijk site om aan te passen. Kost veel tijd. 

Is er een potje voor de mr waaruit we een bedankje voor J kunnen kopen en eventueel ook nog voor 

R. Dit zal worden nagevraagd. 

 

Er komt voor de zomervakantie nog een extra mr vergadering aangaande het NPO. Datum volgt. 

 

De 1e vergadering zal in de week van 4 oktober zijn. Dit is 6 weken na de start van het schooljaar. 

Voorstel is maandag 4 oktober. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 


