
    Notulen MR vergadering   
  
 
Datum overleg: dinsdag 29 november 2022, 19:30 uur 
 
aanwezig: Roel Schuringa, Marc Smidt, Ingrid Nieboer, Han Rogier de Vrij, Angélique 
Cooke, Astrid Heller (secr.) 
afwezig: Johan Starke, Ingrid Nieboer 
_________________________________________________  
  

1. Opening  
 

2. Mededelingen (van tevoren schriftelijk aanleveren)   
 

Formatie: 
- B.S. uit de roulatie, wel contact met school, na de kerstvakantie gaat ze 

weer langzaam beginnen met werkzaamheden op school.  
- J.D. heeft klachten na corona, wordt vervangen door B.V.  
- Vacature voor lkr/onderwijsassistent groep 1/2. Mogelijk wordt er een 3e 

kleutergroep gestart. Een onderwijsassistent kan i.pv. leerkracht een 
derde kleutergroep ondersteunen door in kleine groepjes te werken 

- J.V. komt na de kerstvakantie terug van zwangerschapsverlof, wordt nu 
vervangen door A.G. J.V. werkt 4 dagen, er is een vacature voor de vrijdag. 

- R.K (GVO) is door omstandigheden momenteel niet op school, maar is wel 
in de formatie opgenomen. 

- ICT overleg: MijnSchool wordt vervangen, bijv: Social Schools, Panassys 
(Parro-app), Heutink, invoeren per april.  Welk systeem wordt gekozen is 
nog niet bepaald. 

- Plein: feestelijke opening, basketbalborden zonder ringen, moet nog. Kids 
First wil ook een feestelijke opening, plan is om dit te combineren. Het 
hek dat het plein afsluit en een bordje worden nog geplaats. 

 
3. Schooljaarplan (Han Rogier) 

Schooljaarverslag 
Johan heeft gereageerd en stuk is aangepast 

 
 



4. MR-verslag (Johan) 
Angélique en Astrid hebben gereageerd met op- en aanmerkingen. 
Han Rogier vult het stuk aan met informatie over de unit. Vraag aan Johan om 
het stuk af te ronden. 

 
5. Financiën (Marc) 

- Inkomsten en uitgaven in 2021-2022 -> Zie financieel overzicht (Marc) 
- Verwerkingen kosten heel veel tijd: overmaken van gelden gebeurt niet 

duidelijk. Het is een zoektocht wie wat wanneer betaalt.  
- Dit schooljaar gaat het betalen beter via Schoolkassa. 
- Er zijn tekorten ontstaan door o.a. niet betaalde schoolreizen door 

ouders. Ondanks Schoolkassa worden gelden gemist.  
- Oud papier levert ook aanzienlijk minder geld op.  
- Het sinterklaasfeest kost meer dan wat er aan betalingen binnen komt. 
- Ook voorgaande jaren is gebleken dat geld niet betaald is. 
- Schooljaar 2021-2022 is positief afgesloten. Er is op dit moment een 

financiële buffer. 
- Nieuwsbrief december: algemene herinnering om ouderbijdrage en 

dergelijke te betalen. (Han Rogier) 
 

- Bestellingen zijn op enkele antwoordenboeken na binnen. Rolf kan 
goedkoper (zegt men)-> januari gesprek (Han-Rogier) 

- Verbruiksmaterialen zijn erg duur (leerwerkboeken), licenties, kopiëren. 
- Chromebooks hebben een enorme afschrijving, storing valt buiten de 

garantie. Er wordt HP aangeschaft ipv Lenovo. 
- Er zijn twee digiborden begroot. 
- Airconditioning groep 4 moet gerepareerd worden 
- Sinterklaaslootje E7,50: er zijn nog geen signalen dat er mensen zijn die 

dit niet kunnen betalen. 
- Handgeld -> wordt geregeld (Marc) 

 
6. Update groepen (Angélique, Astrid) 

Unit 2:  
- Aantal fulltimers is te weinig om de organisatie draaiende te houden. 

Overlegmomenten zijn er te weinig. 
- Het leesonderwijs, moet anders ingericht. Scholing Brenda Kokje: TL en 

BL, in unit 4/5 zijn veel zwakke lezers. Er wordt gelezen in de unit. 
Onderwijsassistent helpt mee. Combinatie 4/5 is maximaal 2 keer per 
week. Vorige week zijn er tijdens de margedag scholen bezocht: hoe doen 
andere scholen dit?  



- Groep 5 trok zich vorig jaar op aan groep 6, nu trekt groep 4 zich niet op 
aan groep 5. 

 
- Unit 3 erbij betrekken of lezen in de eigen basisgroep? 
- Welk vak moet dan naar de middag? Lastige beslissing met kinderen met 

een korte spanningsboog. 
- Vraag is of de middagpauze later kan, zodat de ochtend iets langer is met 

tijd voor de basisvakken en lezen, en een korter middagprogramma. 
 
Unit 3: 

- Collega’s zijn tevreden over hoe het gaat.  
- Leesopbrengsten zijn (ruim) voldoende. 
- R.K (GVO) is op woensdagmiddag (tijdelijk?) niet aanwezig, maar is wel in 

de formatie opgenomen. Organisatorisch probleem: hoe gaan we dit 
opvangen? 

 
7. Rondvraag 

Han Rogier:  
- De MR heeft nu weinig bijeenkomsten, er zijn weinig aanwezigen 
- Bovenschools ook ruis (bestuurder en andere mensen weg, er zijn mensen  

ziek) 
 

8.  Sluiting om 21.26 uur 
  
  
 


