
 

 
Notulen Medezeggenschapsraad 
10 februari 2022 

 
Aanwezig: Bas, Stephanie, Ghislaine, 
Gonnie, Jolanda.  
Afwezig met kennisgeving: Linsey en 
Lidwien. 
 

 

 

 Onderwerp 

 

Acties 

1.  Opening  

 

 

2.  Agenda wordt vastgesteld, geen toevoegingen 

 

 

3. Mededelingen: 

 

- Directie heeft geen mededelingen. 

- OV: niet meer bij elkaar geweest. 

- GMR: geen bijzonderheden. Laatste verslag is van 

december 2021. 

 

 

4. Begroting 2022, ter info. 

 

- Negatief saldo komt door hogere afschrijving van 

meubilair en onderhoud. Dit wordt gecompenseerd. 

Hoeft niet gedicht te worden. We komen terug op 

kosten meubilair: er moest nog ergens een reserve 

zijn. 

- Energiekosten: verbruik is hoger en gasprijs is 

hoger. Energie wordt stichting-breed ingekocht. 

Andere scholen hebben hier minder last van.  

Hogere kosten kunnen niet alleen verklaard worden 

door hogere gasprijs. Een bedrijf brengt nu in kaart of 

er een verklaring is. Wellicht hangt het samen met 

ons verwarmingssysteem. CV-installaties worden 

binnenkort vervangen (Koopmans).  

- IT-impuls: vanuit Martijn, met name vervanging 

digi-borden. Dit moet wel vastgehouden worden, om 

gebruik van goede borden te waarborgen. Bedrag dat 

blijft staan dan wel goed oormerken. Dit wordt ook 

Condor-breed besproken.  

- € 5000,00 die begroot is voor cultuur omvat niet 

alleen Zingkwartier, dit is het gehele cultuur-budget. . 

- Vanwege hogere schoonmaakkosten (Corona) is het 

 

 

Jolanda brengt ons nog op de 

hoogte over reservegeld voor 

meubilair. 



van belang om onvoldoende schoonmaak te noteren 

in logboek. 

- Dalende leerlingaantallen, hangt niet meer samen 

met verhuizen. Geboortecijfers nu bepalend.  

 

5. NPO-besteding en plannen tweede helft dit 

schooljaar 

 

We lopen genomen beslissingen van dit schooljaar 

nog even door. Beslissingen zijn genomen met oog 

op kleinere groepen. Scholing: staat niet in schema, 

maar was gericht op EDI (€ 5500,00). Uren van 

Stephanie staan er ook niet bij.  

 

Groep 5: loopt goed, voorstel om dit zo te houden.  

 

Groep 4: loopt nu goed, was wel even zoeken.  

Jolanda licht huidige situatie groep 4 toe (2 

versnellers in groep 3 en 1 kind op wachtlijst).  

- Voorstel: gaan we groepen splitsen? Er komt dan 

een A- en B-groep met een vacature voor een nieuwe 

leerkracht. José stopt dan met ondersteuning. 

- Ander voorstel: extra ondersteuningsaanbod in 

groep 3 voor versnellers.  

Concreet besluit valt volgende week.  

 

Reactie van MR:  

Goed dat invloed op de kinderen goed belicht wordt. 

Plan van aanpak voor versnellers moet ook goed 

doordacht worden. Zorgvuldig bekijken. NPO-geld 

gaat bij tweede voorstel in feite naar 2 leerlingen. 

Twee kleine groepen: kan aantrekkingskracht vormen 

voor ouders. Is er een optie 3: versnellers in grote 

groep 4 zetten? Met meer ondersteuning? Dit is 

besproken, maar zou veel vragen van de huidige 

leerkrachten. Extra uren worden daarbij ook gedaan 

door een vierde gezicht binnen de groep omdat 

huidige leerkrachten/ondersteunende leerkracht niet 

meer willen werken. 

 

NPO-gelden: 

 

Er zijn wat vragen rondom de € 25,00 die per kind 

weggezet zijn. Er wordt hierover contact gezocht met 

de GMR. 

 

 

 

Jolanda stuurt goede tabel nog 

op.  

 

 

 

 

 

 

Na besluit door BMT volgende 

week neemt Jolanda contact op 

met MR voor een extra overleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bas en Stephanie maken opzet 

voor GMR. Sturen dit rond, 

input van andere MR-leden is 

welkom. 

 



6. Speerpunten MR. 

 

Hoe gaan we dat aanpakken?  

MR-ouders als actief lid inzetten bij de verschillende 

werkgroepen. Hoe kunne we bijdragen en 

versnellen? Daarbij kan er een rol gespeeld worden 

naar andere ouders. Communiceren waar we mee 

bezig zijn. 

 

Verkeersveiligheid (bevat onder andere 

veiligheidsplan). De verkeer-werkgroep is nog niet bij 

elkaar geweest. Alternatief plan van Gemeente volgt 

nog. Bas sluit zich als MR-lid aan.  

 

Inclusiviteit (bevat onder andere pestprotocol). 

Team heeft presentatie gehad. Rini sluit ook (tijdelijk) 

aan bij werkgroep (Dineke, Dorine). Om te 

verduidelijken wat we nu onder inclusiviteit verstaan. 

Ghislaine sluit zich aan namens MR. Dit was al zo, 

maar betrokken ouders zijn niet meegenomen in 

presentatie aan team. Ghislaine neemt contact op 

met Dorine en Dineke.  

Pestprotocol is onderdeel van SVP, maar wordt 

schoolspecifiek omschreven. Moet nog aangepakt 

worden.  

 

Mediawijsheid 

Wordt opgepakt, ICT-werkgroep is hiermee bezig. 

Stephanie sluit zich aan namens MR en neemt 

contact op met Rini en Niels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghislaine neemt contact op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephanie neemt contact op. 

7.  Corona en actuele situatie op school. 

 

Blij met versoepelingen. Ouders in school moet weer 

op gang komen.  

 

 

 

Opnieuw agenderen: ouders in 

school. 

8.  Rondvraag. 

 

-Vanuit vorige notulen: wat doen we met 

overgebleven MR-geld? 1200 euro volgens begroting 

Spandoek verkeerssituatie? Mag het wellicht ingezet 

worden voor onze 3 speerpunten?  

- Er is nog geen uniform bericht naar ouders gegaan 

m.b.t. het eten. Nog oppakken binnen team. 

- Schooldata: zou Ghislaine bekijken. Gaat hier nog 

beter naar kijken. Vragen hierover maakt Ghislaine 

specifieker. Kijken we daar de volgende keer naar. 

 

 

Jolanda vraagt dit na. 

 

 

 

 

 

 

Ghislaine pakt dit op. 



 

9. Sluiting +/-17.30  

 


