
Voorstel Notulen MR vergadering van dinsdag 09-02-2021 

Aanwezig via Teams: Maaike, Gerwen, Sam, Carry. En gast: Ingvild. 

1. Opening  

2. Vaststelling agenda  

3. Mededelingen  

4. Vorige notulen, van 1-12-2020;  

a. Te laat geüpload; bekijken en bij aanvulling Sam mailen (voor vrijdag 19 

februari). Dan worden ze op de website gepubliceerd.   

5. Ingekomen stukken: 

a. GMR stukken (mail januari), mogelijk kan Germen nog wat toelichten. 

i. Nieuwe afdracht, percentage omhoog door verlagen kostenpost 

beheer; 

ii. Meerjarenplan begroting; 

iii. Standpunt aannamebeleid, doorlopende lijn met kinderdagverblijf. 

Iedereen die op kinderdagverblijf Rijvliet zit mag hier naar school; is 

dat mogelijk bij nieuw beleid? Uitzondering in SPO scholen, hoe kijkt 

de gemeente hier tegenaan? Directie, MT en KDV hebben dit op de 

agenda. 

6. Bespreekpunten  

a. Stukje van Ingvild (vanaf 20.30 uur); 

i. Nieuwbouw; 

1. Vordert goed, er wordt aan de afwerking gewerkt. De planning 

lijkt haalbaar. 10/11/12 mei verhuizing. 

2. Baby en peutergroep starten wellicht al voor de zomer. Zij 

halen de datum van mei 2021 niet, maar verwachten voor de 

zomer in het gebouw te starten. 

3. Meubilair wordt gekozen (Eromesmarko leverancier). Ateliers 

en teamkamer worden samen ingericht door BSO (Kind&Co) 

en ons. Budget voor 6 lokalen, Ateliers, Teamkamer en de 

leerpleinen. Er is nog discussie over budget Kunstwerk, 

Voedselbos, Leerkuil buiten. 

ii. Manier van werken via document in bijlage e-mail: Ingvild mailt haar 

stukken voor de MR-vergadering. Dan kan MR het nog lezen. 

iii. Bespreken formatie voor volgend schooljaar. 6 groepen voor 120 

kinderen. I.v.m. vacatures snelhheid vereist: 2 fte's erbij nodig. 

Gymleerkracht is wenselijk. En congiërge: wacht nog op subsidie, 

maar is wenselijk/noodzakelijk. Het formatieplan ligt er, moet nog 

doorgerekend worden. Ook met Kind&Co: 

leerkrachtondersteuner(s)zijn nodig voor de Leerpleinen. Zeker bij de 

onderbouw. 

b. Corona en hoe nu verder met het onderwijs: 

i. Alle leerlingen zijn in beeld gebleven.  



ii. Weer op school: veilig voelen is prioriteit. We gaan verder waar de 

kinderen gebleven zijn, en noemen het liever geen achterstanden. 

Groep 8 heeft nu de adviesgesprekken. Ze krijgen het voordeel van de 

twijfel. 
c. Kijk naar de bijlage (Algemene bevoegdheden, taken, en informatierechten) 

n.a.v. onze training die we hebben gevolgd. 

i. Dit wordt in de volgende vergadering besproken. Iedereen wordt 

geacht dit voorbereid te hebben.  

 

d. Ouderbijdrage 

i. Jasper en Ingvild hebben overlegd. Alles is opnieuw aangevraagd, 

zodra er nieuws is horen we dat van Ingvild. Kosten tot nu toe komen 

uit eigen zak. Vragen we volledige ouderbijdrage voor afgelopen jaar? 

Aankomende kosten zijn openingsfeest en zomerfeest. Vorig jaar was 

er een slechte betalingsbereidheid bij de ouders. Er is een overzicht 

nodig voor de ouders wat de besteding van de ouderbijdrage is. 

7. Rondvraag  

8. Afsluiting 

Nieuwe datum: di 23 maart, 20 uur in Teams.  

Huiswerk: MR-cursus artikelen uit de WMS. 

Vergadering gesloten om 21.04 uur. 

 

 


