
 

 

Aan: Jannette, Jeannine, Cindy, Karin 

Cc: Agnes, Manon 

Notulen MR-vergadering 21-06-2021 

1. Opening. 

Manon woont de vergadering bij, Agnes is afwezig. 

2. De (personele)begroting. 

Vanuit OCW krijgen we 5 ½ miljoen, plus subsidies en bijdragen, plus inkomsten vanuit projecten en het 

Samenwerkingsverband. Soolva heeft nu een positief saldo, het beleid is erop gericht reserves in te bouwen. 

Cindy licht de begroting toe. Sigmond heeft negatief saldo vanwege daling van het aantal leerlingen. NPO-gelden 

worden ingezet om toch 5 groepen te kunnen draaien. 

3. Werkdrukverminderingsgelden en NPO-gelden. 

Cindy licht de keuze voor besteding van werkdrukverminderingsgelden en NPO-gelden toe. Geld van NPO dat over is, 

willen we gebruiken voor: 

- professionalisering mbt de materialen die zijn aangeschaft van “Met sprongen vooruit”. 

- professionalisering op het gebied van Coöperatief Leren 

- professionalisering vanuit Auris mbt begrijpend lezen en woordenschat 

Jannette: heeft betere ervaring met Kentalis dan met Auris. Cindy gaat zich oriënteren.  

Jeannine: extra aandacht voor schrijven, de motoriek!! 

Jeannine: er zijn veel studiedagen, van ouders weinig over gehoord. Cindy heeft er zelf ook weinig van gehoord, dus 

het aantal studiedagen blijft hetzelfde. 

4. Groepsverdeling en formatie. 

Cindy licht de keuze voor de groepsverdeling toe. Volgend schooljaar is er een enkele groep 5, omdat deze groep 

door de Coronamaatregelen in het 3e en 4e schooljaar veel fysieke lestijd gemist heeft, wat voor deze leerjaren erg 

belangrijk is.  

Formatie: Er is een vacature voor 2 dagen voor een onderwijsassistent in de onderbouw. Voor groep 6/7 is in de 

eerste maand van het volgend schooljaar vervanging nodig vanwege ouderschapsverlof. 

5. Personele zaken. 

Dick zit in het traject bij UWV. Het traject loopt af als er duidelijkheid is, of anders aan het eind van dit kalenderjaar. 

Dan komt er een vacature. 

Sabrina is langdurig ziek, heeft nu geen lesgevende taken, dat moet langzaam opgebouwd worden. We starten groep 

3/4 met vervanging door Wenda. Zij zal 1 dag vervangen voor Sabrina en 1 dag voor Muriel. 

6. Speerpunten voor de jaarplannen. 

De plannen speerpunten voor volgend schooljaar zijn besproken bij agendapunt 3. 

 

 



 

 

 

7. Aanschaf microfoons en antislip grondzeil vanuit ouderbijdrage. 

Jannette: Er is €545,- aan ouderbijdrage binnengekomen. Er is geld gespaard voor nieuwe microfoons, dat is nooit 

besteed omdat we geluidsmateriaal van Vlechtwerk zouden kunnen gebruiken. MR is akkoord met de aanschaf. 

De ouderbijdrage wordt ook besteed aan techniekonderwijs. Jeannine heeft ideeën en contacten, Manon heeft 

interesse. 

8. Rondvraag. 

Jannette: Is er al een idee voor de Algemene Ouderavond? Manon: Kanjer. Jannette: Coöperatief Leren. 

 Er is dit schooljaar geen MR-vergadering meer. Indien nodig wordt de MR via mail op de hoogte gebracht. 

Groetjes, Yvonne 

 

 


