
Notulen MR vergadering                   

Dinsdag 10 november 2020 

 

1. Notulen 15 september 

Geen opmerkingen voorgaande notulen 

2. Begroting school (Ralf) 

Ralf geeft aan dat het dit jaar lastig wordt om de begroting rond te krijgen, vanwege twee 

redenen: 

 19 leerlingen minder ten opzichte van oktober vorig jaar; 

 12,5% van het budget bovenschools -> de bijdrage van de scholen aan het 

bestuurskantoor is verhoogd 

Dit betekent dat er 1 formatieplek moet worden ingeleverd en we vroegtijdig moeten starten met 

het nieuwe formatieplan. 

Er komt nog een nieuwe CAO 

Krispijn vult aan dat imago school (punt 8) belangrijk wordt bij werven nieuwe leerlingen 

Conclusie: 

 Op tijd formatieplan bekijken 

 Wachten op nieuwe CAO 

 

3. Budget MR (Joëlle) 

Er is regelmatig contact met de OR over de administratie. De begroting MR moet nog worden 

goedgekeurd. Er is nu een onderscheid tussen baten en lasten van de OR en de MR. Er is iets 

meer ouderbijdrage dan begroot.  

Het lustrum is niet doorgegaan. Er is een deel van de lustrumbijdrage besteed aan nieuwe 

parasols voor school. Vraag blijft wat we gaan doen met resterende lustrumbedrag. Krispijn geeft 

aan dat uit overleg met OR idee wordt geopperd om iets verbindends te doen met ouders, 

kinderen en leerkrachten. (na Corona). Ralf brengt idee in om stukje te reserveren voor PR 

school. 

Nieuwe leerlingenaantallen moeten in begroting MR worden aangepast 

Er wordt gesproken om de invulling van de ouderbijdrage te communiceren met ouders. Meer 

inzichtelijk maken wat er met ouderbijdrage wordt gedaan of wat we er structureel nog meer mee 

zouden kunnen doen. Dit ook met het oog op discussie om ouderbijdrage zo nodig te verhogen. 

Dit agenderen voor volgende vergadering. 

4. Corona (Ralf) 



Ralf geeft aan dat er een paar dingen zijn aangescherpt ten aanzien van de Corona maatregelen 

op school. 

 Schoonmaak wordt verbeterd 

 Bieb als extra lunchruimte. Niet meer dan met 5 personen in de lerarenkamer. 

 Ouders buiten de deur 

 Vergaderingen/studiedagen team via zoom 

 Vrijdagmiddagborrel opgeschort 

 

5. Werkdrukbeleving (Ralf en Els) 

We hebben enigszins een pas op de plaats moeten maken met betrekking tot de implementatie 

van de nieuwe HPS koers in deze onzekere Corona tijd. Vanuit het team werd aangegeven dat 

de werkdruk te veel toenam. Er is binnen het team een enquête uitgezet, waarbij is gekeken naar 

knelpunten en oplossingen ten aanzien van de werkdruk. De input en aanbevelingen zijn 

uitgebreid besproken in de verschillende leerteams. Dit is als positief ervaren en we blijven met 

elkaar in gesprek daarover.  

 

6. HPS/EDI update (Ralf en Els) 

Zoals hierboven ook aangegeven hebben we het tempo verlaagd voor wat betreft onze 

ambitieuze HPSplannen en -doelen. 

De EDI lessen en observaties vinden nog steeds plaats onder leiding van Mark. 

De afgelopen studiedagen hebben we met het team aandacht besteed aan persoonlijk 

leiderschap. Hoe kan je als leerkracht je eigen kwaliteiten inzetten in het belang van de 

organisatie en jouw leerteam. 

7. Risico Inventarisatie en evaluatie (Ralf) 

Over de gehele linie een positief rapport ten opzichte van andere scholen. 

Krispijn merkt op dat er hem toch wat dingen opvielen ten aanzien van welzijn personeel. 

Opvallend is bijvoorbeeld dat het elkaar binnen school aanspreken op gedrag er niet zo hoog uit 

kwam. Ralf geeft daarbij aan dat we bij een volgende studiedag aan de slag gaan met het geven 

van feedback aan elkaar. Er komt een sociaal-emotionele werkgroep die gaat kijken naar 

gedragsnormen en -waarden. 

Daarnaast kwam uit de evaluatie van het personeel ook naar voren dat 21% van de leerkrachten 

ongewenst gedrag van ouders ervaart. Krispijn vindt dit schrokkend en geeft aan dat dit ook met 

ouders moet worden besproken. In het verleden is dit al eens aangekaart in een 

communicatieworkshop met ouders. 

8. Imago school en communicatie 

Sigrid gaat samen met Joelle, Femke (OR) en Eliane (OR) kijken hoe we het imago van onze 

school zouden kunnen verbeteren om zo meer leerlingen te werven. 

Genoemd wordt dat het filmpje met koningin Maxima zo snel mogelijk op de website moet 

worden geplaatst 

9. Rondvraag  

Sigrid geeft aan nog weinig terugkoppeling vanuit onze MR te geven aan de GMR 



Krispijn gaat aan de slag met gegeven tip van ouder (virtuele interactie via moral.com gratis voor 

scholen) 

Krispijn geeft aan na dit jaar te stoppen met de MR. 

 

 

 


