
Notulen MR vergadering  

 

Datum overleg: donderdag 5 november 2020  19:30 uur 

 

Aanwezig: Jos Timmer, Marco Mol, Dennis Balkema, Roel Schuringa, Han Rogier de Vrij, Angélique 

Cooke, Gea Hurenkamp, Gerda Ottenga, Astrid Heller 

Afwezig: Bertha Samallo, 

 

Gasten: Johan Starke, Ingrid Nieboer en Marc Smidt 

 

 

1. Opening: gasten Johan Starke, Ingrid Nieboer en Marc Smidt 

Start met voorstelronde om kennis te maken met bovenstaande ouders 

 

2. Notulen vorige vergadering (maandag 7 september 2020) 

Goedgekeurd en vastgelegd 

  

3. Mededelingen 

- Personeel: GH re-integreert in groep 6. AK groep 7a re-integreert, in januari weer voor de 

groep. RJ vervangt tot 1 december, heeft een andere baan in het onderwijs als adjunct-

directeur gevonden; 

- BS en EH thuis omtrent covid-19. AD vervangt B. In groep 3a is voor de komende 4 weken 

leerkracht van groep 3a: M. is een ervaren en kundige leerkracht; 

- ET is i.v.m. familieomstandigheden afwezig tot ws 16-11. Vervanging is stabiel (2x 2 

weken zelfde invalleerkracht); 

- Invallen heeft gevolgen wb continuïteit zorg en onderwijs; 

- Covid niet erg aanwezig binnen school : 2 lln. en aantal ouders zijn getroffen door Covid. 

De lln zijn inmiddels weer op school; 

- Er is 1 groep die 1 dag thuisonderwijs heeft genoten (groep 3a); 

- In verband ziekte/Covid: Noodplan ligt er en kan vlot opgestart worden, in de vorm van 

digitaal onderwijs; 

- Begrotingsgesprek: berekeningsfout gemaakt: gevolgen per direct van 14 naar 13 

groepen. Is niet haalbaar i.v.m. personele zaken (zie hierboven), en kwetsbaarheid i.v.m. 

continuïteit van onderwijs en zorg. In zomervakantie enkele vertrekkende gezinnen door 

verhuizing. 

Volgend jaar gaat formatie terug van 14 naar 13 of mogelijk zelfs 12 groepen, afhankelijk 

van uitstroom groepen 8 (38 lln), en instroom kleuters (geen zicht op hoeveel kinderen 

dit zullen zijn); 

- Nieuwe rekenmethode Pluspunt, scholing door deskundige. 

- Vraag: Wanneer zit iemand in de risicogroep Covid? Kunnen deze mensen, indien er geen 

klachten zijn, niet aan het werk? Er is geen sprake van onwil. Samen met bedrijfsarts 

wordt gekeken naar wat het traject zal zijn. RIVM heeft een lijst waarin staat wanneer je 

in de risicogroep valt. Bij een contactberoep is vanuit huis werken lastig. 

Opron heeft hier geen richtlijn voor: binnen het bestuur wordt input gegeven. Wat 

werkt, en wat niet? Gezien groep 3: is specifiek wat betreft het aanvankelijk leesproces. 

Bij het aanleren van lezen is het fysiek aanwezig zijn van een leerkracht cruciaal (horen 

lezen, begeleiden). 

 



4. Formatie  

Zie punt 3 

Toelichting: leerlingenaantal daalt al enkele jaren, om dit op de voet te volgen staat dit 

iedere bijeenkomst op de agenda 

 

5. ARBO:  

- uitvoering ARBO-beleid 

- verkeersveiligheid  

 

Op dit moment is het ARBOrapport n.a.v. de onderzoeksvragen nog niet ontvangen, 

maar de begroting is wel al klaar (25 oktober 2020). 

 

Rubbertegels en zandbak zijn een belangrijk item ivm hygiëne en veiligheid 

(struikelgevaar), dit is nog niet opgepakt. Tegels eruit, nieuwe erbij en opnieuw er in is 

geen grote kostenpost. 

 

We hebben sinds maart (lockdown) veel last van rondhangende jeugd op het plein, die 

dingen vernielt en afval achterlaat. Actie ondernomen om oud-leerlingen aan te spreken 

en desbetreffende ouders er bij betrokken. Ook is de wijkagent al meerdere malen 

ingeschakeld.  

-> Tip: dummy camera ophangen met bordje ‘camerabewaking’ kan zeer effectief 

werken. 

Deze zaken worden bekostigd uit het bovenschools budget (huisvestingskosten). Wordt 

niet apart gebudgetteerd.  

Ter info: de hele school is inmiddels voorzien van Ledlampen. 

 

6. MR:   

- Financieel jaarverslag (Dennis) – Controle 

Toelichting: nog niet gebeurd. Rol van penningmeester is vacant. Dennis doet alle 

betalingen en maakt overzichten van de financiële middelen. Overlegt ook met Han-

Rogier over geldstromen. Financieel jaarverslag is nog niet aanwezig.  

- MR jaarverslag  

Jos maakt afspraak met Han-Rogier en gaat daar de komende weken mee aan de slag. 

Mogelijk kunnen ouders via een digitale uitnodiging inzage krijgen en vragen stellen. 

(Jos-Han-Rogier) 

- Nieuw lid/leden MR oudergeleding: Johan Starke, Ingrid Nieboer en Marc Smidt geven 

alle drie aan zitting te willen nemen in de MR 

- Oud papier 

Doelen duurzaamheid/opbrengsten per jaar €6000,- inkomsten financiële middelen. 

Tegenwoordig levert het geen geld meer op. De gemeente heeft daar geen rekening 

mee gehouden in de begroting. Ook hen kost het inzamelen van papier geld. De heer 

Wildeboer van de gemeente is slecht bereikbaar en komt niet met concrete plannen. Nu 

8 euro per ton i.p.v. 50 euro per ton. Er wordt een verrekening toegepast: een wagen 

met chauffeur kost zoveel – de opbrengst is de winst van de school. Provinciënhoek 

wordt niet meer opgehaald. Penningmeester school ziet de bodem in zicht van de 

financiële pot.  



Er zijn momenteel 3 routes, mogelijk een auto minder laten rijden een optie? Het is voor 

de papierophalers niet te doen om een hele dag in te zamelen. 9.00 tot 13.00 uur is te 

doen op een zaterdag, maar van 9.00 tot 16.00 uur zorgt voor demotivatie. 

Vraag: Gemeente kan ook baat hebben bij papierophalers, dat scheelt hen 

personeelskosten. De opbrengsten moeten omhoog. VB: Zuidlaren laat 

sportverenigingen inzamelen en het geld gaat naar de clubs. Er worden kosten 

verrekend met de auto en de opbrengsten. Gemeente bespaart zo kosten en hoeft zelf 

niet meer te halen.  

Is in de begroting van de school al eruit gehaald. Banksaldo is wel enorm teruggelopen 

E2000/3000 op dit moment. 

Misschien is dit een punt om tijdens directeurenoverleg eens ter sprake te brengen om 

mogelijk ook de gemeente te bewegen of samen te werken. (Han-Rogier) 

 

Ingevoegd (niet op de agenda vermeld): 

7. Schooljaarplan en schooljaarverslag 

Wat opvalt in SJV: meer interactie tussen lkr/lln en lln onderling: inzet was het 

instructiemodel (Adim) waarin de rol van de leerkracht groot is. Lkr teveel aan het woord en 

de interactie tussen lln onderling en lkr/lln mag groter. Dit gebeurt onder andere d.m.v. 

gebruik wisbordjes en coöperatieve werkvormen. 

Cito en methodetoetsen: het blijkt dat Cito niet aansluit bij de methoden in vraagstelling? 

Hoe lossen we dat op? De nieuwe reken- en taalmethode sluit beter aan bij de vraagstelling. 

Er is meer herhaling.Leerdoelen behalen is belangrijker dan de hoeveelheid leerstof. Er 

wordt gewerkt aan een basis die essentieel is voor het VO en verder vervolgonderwijs. 

 

8. WVTTK / rondvraag 

- We zijn blij met de 3 nieuwe leden!  

- Marc en Dennis hebben contact over het financiële stuk van de MR.  

- Dennis: 3 ouders, hoeveel mogen er in de MR? Voorstel is om de overgang van de 

scheidende naar nieuwe leden oudergeleding dit jaar geleidelijk te laten verlopen, zodat 

er niet in één klap veel knowhow verdwijnt. 

 

 

 

9. Sluiting om 21.00 uur 

 

 

Data MR 2020-2021 

 

• Dinsdag 19 januari 2021 

• Maandag 1 maart 2021 

• Donderdag 15 april 2021 

• Dinsdag 25 mei 2021 

• Maandag 21 juni 2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


