
Notulen MR vergadering 17-11-’22

1. Opening- Vaststellen agenda
Lisette en Else-Marie volgen de MR vergadering online.
Voorstelrondje i.v.m. nieuwe leden.

2. Notulen vorige vergadering - Vaststellen notulen
Aanvulling op het Corona document: geven van instructies als groepen onverwachts
thuiskomen. Er was veel verschil tussen de groepen qua instructie geven. Een doorgaande
lijn bij alle groepen is gewenst.
Corona Document is goedgekeurd.

3. Mededelingen 1
- Team - geen
- GMR (cursus MR, NPO gelden):
● NPO gelden, van 4% naar 5% afdragen. Waar het geld heengaat kon niet goed
onderbouwd worden door het bestuur. De GMR heeft dit nog niet goedgekeurd. ●
Inspectie komt langs bij het bestuur, zij willen ouders en GMR spreken.
● Strategisch beleidsplan moet nog besproken worden met ouders en kinderen. ●
Identiteit van PCPO scholen bepalen, mochten er ideeën zijn, doorgeven aan mevr.
Hoogenkamp.
● 17. januari nieuwe GMR vergadering
● CO2 melders zijn op de Groen geleverd, navraag doen of iedereen de melder in de

klas heeft. Is gedaan.
● Cursus voor de MR, 5 nieuwe leden. Dit wordt doorgegeven aan de GMR.

- Ouders:
● Gymlessen, we komen niet aan de wettelijke uren per week. Het is een wettelijke norm.

Volgende vergadering als punt op de agenda.
● Visie van de school, dit zou opgepakt worden door de nieuwe directeur. Dit komt op een

volgende vergadering op de agenda.

- Directie
● Op het formatieplaatje zien jullie op dit moment 20 groepen. Volgend jaar worden dit

waarschijnlijk 18/19 groepen. Dit plaatje is gemaakt op leerlingenaantallen. Geen klassen
meer van 15 leerlingen. En klassen van 20 ll. anders indelen. Ook voor iedere groep

bevoegde leerkrachten en onderwijsassistenten kunnen dan weer gaan
ondersteunen.
Ook moet er gekeken worden naar zorgleerlingen betreft groepen.
Is er een limiet van aantal ll. voor een klas? Streven is max. 30.
In het formatieplaatje zie je niet bij alle groepen terug dat er leerkrachten dubbel
staan. Totaal van 0,65 FTE. Directie wil de dubbele capaciteit volgend jaar naar 0.
Bijna alle onderwijsassistenten worden betaald vanuit de NPOgelden. Hoe dit volgend
jaar betaald gaat worden is op dit moment nog niet helder.

● Plaatsingsbeleid moet onder de aandacht gebracht worden voor te kleine groepen.
Ouders beter voorbereiden dat wij twee locaties hebben en dat leerlingen op beide
locaties geplaatst kunnen worden.

4. Rolverdeling MR
Voorzitter: Lisette
Secretaris: Tessa
GMR: Anda en Pascal



Tijdbewaker: allemaal
5. Begroting OR (kamp)

Instemming gevraagd bijdrage kamp verhogen €5,-
Een ruwe schatting van kamp gekregen. Een structurele verhoging van 5 euro

voor groep 8 is wenselijk. Dit is een advies van directie.
Ideeën om kosten kamp te verlagen:

Voor volgend jaar, Evt. ouders rijden i.v.m. ‘bus kosten’.
De kampcommissie is nu al bezig met een andere accommodatie te zoeken voor
volgend jaar.

Op dit moment is er een tekort, en dit zal ieder jaar meer worden.
Kan de pot onvoorziene kosten hiervoor gebruikt worden? Nee, je start met een tekort. In mei wordt
de ouderbijdrage vastgezet, dan weten we of het nodig is of het kamp bedrag verhoogd moet
worden.
Gewenst, korte lijnen OR met de MR betreft financiën.

6. Vacatures
Directie vraagt ouders om mee te denken voor invulling van de vacatures.
Oproep invulling vacatures blijft in het Groentje staan.
Directie heeft een formatie plaatje gestuurd.
Invalpool/wervingsbureau hebben geen leerkrachten voor ons.

7. Directie: toelichting op vragen vanuit MR
Directie wil de school commerciëler neerzetten:

Er komt een nieuwe website/ folder.
Als ouders een rondleiding hebben gehad, na een week contact opnemen met
ouders betreft rondleiding en reactie.
Tijdens de rondleiding ook aangeven dat wij twee locaties hebben en hier meer
info over geven.

Bovenschools komt er een beleidsdag, dit gaat ons helpen om onze school beter op de
markt te zetten. We moeten ook met het team gaan kijken hoe wij ons gaan
onderscheiden van andere PCPO scholen.
Strategisch beleidsplan (dit jaar) wordt dan bovenschools bepaald. Aan de hand
daarvan gaan we ons richten op ???? bijv. groene school, bewegen etc.
Het schooljaar (‘23/’24) wordt dit met het team opgepakt.

8. Meerjarenbegroting.
Toelichting vanuit Directie
NPO gelden zijn eind 2024 op. Daardoor zijn de personeelslasten ook hoger.
De overheid heeft nog geen besluit genomen of dit daadwerkelijk gaat stoppen.
Energiekosten stijgen enorm. Die lasten zullen omhoog moeten.
Dit punt komt op de volgende vergadering terug.

9. Strategisch beleidsplan
Toelichting vanuit Directie

Input van team en leerlingen is al gegeven, OMR pakt dit op vanuit de ouders.

10. Rondvraag: geen.

11. Sluiting


