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Datum:Datum:Datum:Datum:            MaandagMaandagMaandagMaandag    3333    julijulijulijuli    2012012012017777     

Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:    Jos TimmerJos TimmerJos TimmerJos Timmer,,,,    Jetty Schipper, Gea Hurenkamp, Jetty Schipper, Gea Hurenkamp, Jetty Schipper, Gea Hurenkamp, Jetty Schipper, Gea Hurenkamp, Dennis Balkema,Dennis Balkema,Dennis Balkema,Dennis Balkema,    Marco MolMarco MolMarco MolMarco Mol, , , ,     

Carolien Hulzebos, Carolien Hulzebos, Carolien Hulzebos, Carolien Hulzebos, HanHanHanHan----Rogier de VrijRogier de VrijRogier de VrijRogier de Vrij        

Afwezig:       Afwezig:       Afwezig:       Afwezig:       Angelique CookeAngelique CookeAngelique CookeAngelique Cooke 
 

1. Opening 

19.30 uur 

 

2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering zijn doorgenomen akkoord bevonden. 

Vergadering van 15 juni is verplaatst ivm te weinig gegevens om de formatie te kunnen bespreken 

    

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen van het team 

  

4. Formatie 

Toelichting wordt gegeven op het schoolformatieplan; vanuit dit plan worden de verschillende 

mogelijkheden onderzocht. 

Verwachting is dat per 1 oktober 2017 in totaal 302 leerlingen ingeschreven zijn op school, waarvan 155 4 

t/m 7 jaar en 158 leerlingen 8 jaar en ouder. Dit geeft recht op 13,2702 budget/inzet leerkrachten. 

Hierin is opgenomen P&A budget, bijdrage impulsgebieden, budget passend onderwijs, projecten en 

subsidies (PA Groningen) en prestatiebox. 

Met het beschikbare budget kunnen 12 groepen geformeerd worden. 0,6 gaat naar IB-functie (vastgesteld), 

vanuit Visiogelden wordt deels onderwijsassistent aangesteld. 

Op dit moment wordt gewerkt met 13 groepen. Er zal derhalve gecombineerd moeten worden. Gekeken 

naar de aantallen is een combinatie met de groepen 4 en 5 het meest voor hand liggend. Dit levert echter 

grote groepen op. De MR is het er unaniem over eens dat deze verdeling geen recht doet aan goed 

onderwijs. 

Tweede mogelijkheid is combineren met de groepen 1 en 2. Binnen het kleuteronderwijs is een 

combinatiegroep 1-2 zeer gangbaar en levert het op sociaal en cognitief gebied voordelen op. Nadeel is dat 

de groepen uiteindelijk ver boven de 30 gaan uitgroeien. Dat is voor de MR onbespreekbaar. 

Vanuit OPRON komt de toezegging dat de mogelijkheid wordt gecreëerd om het budget dusdanig aan te 

vullen, dat in januari gestart kan worden met een instroomgroep. Concreet houdt dit in dat de drie groepen 

1-2 maximaal 27 kinderen zullen herbergen en op 9 januari 2018 een Eendengroep start met 12 leerlingen. 

Deze groeit uit richting 25 kinderen. 

MR stemt unaniem in met voorstel 2. 

 

Procedure: 

Er worden drie evenwichtige groepen 1-2 gemaakt, waarbij gekeken wordt naar verdeling jongens – meisjes 

en gedrags- cognitiecomponenten. De leerkrachten van de huidige groepen 1 stellen samen in goed overleg 

de groepen samen, waarbij eveneens getracht wordt rekening te houden met de aanwezigheid van vriendjes 

en vriendinnetjes in de groep. School is hierin echter leidend. 

 

 



Bezetting groepen: 

Voorstel bezetting groepen wordt besproken. 

Mariette Kliphuis stopt en gaat met pre pensioen 

Gea Hurenkamp gaat werken op een andere school. 

Tjitske Slootweg en Jolyn de  Voogd zijn na een sollicitatieprocedure toegevoegd aan het team. 

Er vindt voor een tweetal leerkrachten een kleine uitbreiding van uren plaats, te weten Alita Kelder en Astrid 

Kelder. Dit past binnen het huidige budget en maakt dat de formatie kloppend gemaakt kan worden. 

MR neemt het voorstel unaniem over. 

Om 21.20 uur wordt de formatie dor MR vastgesteld. 

 

 9. Sluiting 

21:30 uur  

  

10. Volgende vergadering: 

2 oktober 2017 

 

       


