
AgendaAgendaAgendaAgenda    MRMRMRMR    vergaderingvergaderingvergaderingvergadering        

 

Datum overleg      : maandag 17 juni 2019     11119999::::33330000    uuruuruuruur 

 

Aanwezig:  Jos Timmer, Dennis Balkema, Roel Schuringa,  

Han-Rogier de Vrij (t/m punt 3), Moniek Tolsma, Gerda Ottenga, Evelyn Vianen, Astrid 

Heller 

 

Afwezig: Marco Mol, Carolien Hulzebosch, Moniek Tolsma,  

 

 

 

1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening    

 

2.2.2.2. Notulen vorige vergaderingNotulen vorige vergaderingNotulen vorige vergaderingNotulen vorige vergadering    

 

p.1 Offerte ipv factuur 

Evalien de Jong 

Punt 8 weghalen (leerlingenraad schrappen) bij punt schoolplein. 

 

3.3.3.3. MededelingenMededelingenMededelingenMededelingen        

 

- Ib-er gestopt per 1 juni met terugwerkende kracht. Gesprekken zijn geweest voor 

een nieuwe IB-er. Er wordt iemand vastgesteld voor 0,7 wtf. 0,1 wtf wordt 

ingevuld door een Ib-er intern.  

- Evelyn Vianen gaat per 1augustus 2019 werken bij Lauwers en Eems in Winsum. 

- Voor groep 4 is een leerkracht gevonden in de persoon van Nienke Mertens voor 

0,8 wtf. 

 

4.4.4.4. FormatieFormatieFormatieFormatie    

- groepsindeling bekendmaking met persoonsbezetting, overzicht volgt (Han-Rogier) 

       - toestroom leerlingen 

 

      - begrotingsnormen (bijlage, dd 2 april 2019) 

 1.2 RV = Rijks vergoeding 

1.3 T systematiek: leerlingenaantallen gaan via digitale aanmelding. Is een   

schatting, wat er aan nieuwe leerlingen binnenkomt. 1 oktober van het 

lopende jaar wordt als meetpunt genomen. 

Pagina 2 directie wtf 80 lln: 0,4 wtf door Opron bepaald. Wtf naar rato. 

 Staffel wordt gezien als uitgangspunt. 

 



Groeiverlof: groei van 3% betekent op 300 kinderen: 22 lln. Wanneer we 

meer kinderen krijgen kun je wel aanspraak maken op meer formatie? 

 

4.1 normbedragen/vaste voet/verzekeringen? MR heeft geen inzicht in de getallen? 

4.2 Werkverdelingsplan laatste pagina werkdrukmiddelen zijn ander bedrag (verschil E 

5000,-) met begrotingsnorm (leerlingenaantal verschil van 24 lln?) Is dit het verschil 

in aantal lln 2018/2019. 

 

5. WerkverdelingsplanWerkverdelingsplanWerkverdelingsplanWerkverdelingsplan (bijlage) 

12 juni is het werkverdelingsplan gepresenteerd. Veel punten zijn al besproken. 

- Pauzes 2x 

- 3 losse kwartieren, wil men dit? Verschillende opvattingen bij de collega’s. 

- Evaluatie per jaar. 

- Wat doen we met activiteiten lopende het jaar? Sportdagen, ontbijten, festiviteiten. 

- Punt 2. Percentage is meer dan 100%. Uren kloppen wel. 

- Punt 3. Tijd- voor- en nawerk. 0,6 ipv 0,8. Klopt deze formule? 

- Oplis, Dalton 0,1fte? Of 0,2fte? 

- HB is 0,2fte geworden. 

- Overige taken (coördinatortaken) heeft geen uren gekregen. 

- Punt 5 conciërge, onderwijsassistent. 

- Punt 6 is nog in ontwikkeling. 

- Punt 8 mist 

 

Goedgekeurd als werkdocument. 

 

6.6.6.6. JaarplanningJaarplanningJaarplanningJaarplanning    

Schooljaarplan volgt. 

 

7.7.7.7. WVTTK / rondvraagWVTTK / rondvraagWVTTK / rondvraagWVTTK / rondvraag    

 

8. SluitingSluitingSluitingSluiting om 21.20 uur 

 


