
 

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

Donderdag 28 oktober 2021 
 

Notulist: Saskia Oosterbaan 

Aanwezig: Irene, Arjan, Marcia, Jorien, Roelien, Nathalie en Saskia 
Afwezig: Mieke en Wouter 

 

Nr Tijdstip Onderwerp 
1 19:30 Inspreektijd/signalen ouders 

2 19:40 Ingekomen post / mededelingen 
- Arjan en Marcia zijn bij de AC geweest, dat was heel nuttig. De 

gemene deler is communicatie. Het is even gegaan over bv de 
nieuwsbrief. Alles wordt eigenlijk wel goed gecommuniceerd. De 
vraag is hoe het wordt opgepikt. Tip is doe veel met Parro dat is een 
handig communicatiemiddel. We zijn het er wel over eens dat dat 
alleen voor korte berichten geldt zoals een herinnering bv. 

- Het blijkt dat de MR ver af staat van ouders. 
- We hebben het nog even over het eerder bespreken van stukken met 

de MR dan met het team. Het team wil graag eerst de info. Als er niet 
zo veel mogelijkheden zijn, dan is overleg met het team of het kan of 
niet. 

- De derde kleutergroep start waarschijnlijk na de meivakantie. Nu zijn 
er te weinig aanmeldingen. 

- We hebben het over de academische school (zoals het nu gaat 
heten; onderzoeksschool). Tijd om te borgen mist. Er is een 
constante stroom van onderzoeken. Het voordeel is dat er goede 
studenten de school binnen komen. Dit is besproken binnen het 
team. 

- Van het werkplan van de MR zit de meest actuele versie in Teams 
(Marcia checkt). 

- Verder over ziekte; er zijn weinig collega’s afwezig door ziekte. 

3 19:45 Jaarrekening AC gelden schooljaar 2020-2021 en vooruitblik . 
- Arjan Veldman van de AC komt de financiën uitleggen. Het 

percentage van betalende gezinnen ligt hoog, wat betreft de vrijwillige 
bijdrage. Er is een positief resultaat. Sommige kosten zijn door 
corona ook minder gemaakt. Werken met schoolkassa via Parnassys 
is ideaal. Het blijkt ook enorm te helpen dat er duidelijk 
gecommuniceerd wordt waar het geld aan wordt besteed.  

- Het is steeds best moeilijk om aan briefjes van €5,- te komen. Er 
moet gezocht worden naar een andere mogelijkheid om een 
vergoeding te geven voor het cadeautje voor het lootjes trekken. Een 
mogelijkheid zou kunnen zijn om de ouderbijdrage te verlagen en de 
cadeautjes zelf te laten bekostigen. Gekeken wordt of dit een 
oplossing zou kunnen zijn. 



- Er is sprake van een gezonde financiële situatie. Er is een goede 
buffer. De gelden moeten goed besteed worden aan de kinderen. Het 
thema is nu het vergroenen van het schoolplein. De AC wil 
overwegen daar een bijdrage in te doen buiten de subsidies die 
aangevraagd zijn. 

- Voor komend jaar is er een helder kostenoverzicht. Er zijn 189 lln 
geregistreerd op de teldatum. 

 

4 20:10 Notulen vorige vergadering – vastgesteld. 

5 20:15 NPO gelden 
Vanuit de gelden per leerling is het de bedoeling dat er €200,- naar het 
bestuur afgedragen wordt. Deze plannen worden op dit moment gesmeed. 
Deze kosten worden o.a. besteed aan; 

- Ww-lasten, er zijn meer mensen aangenomen na de coronaperiode 
om achterstanden weg te werken. 

- Extra inzet orthopedagogen 
- Wat meer vaste poulers aannemen 
- Subsidies 
- Bovenschoolse taal- en rekenspecialisten. 
- Passend onderwijs middelen. Er zijn nu tekorten, die gaten moeten 

gedicht worden. 
Over al deze punten gaat nog overlegd worden. 
Verder bespreken we Het NPO plan, het steunprogramma voor herstel en 
perspectief. We bespreken oorzaken, maatregelen en interventies en welk 
effect heeft dit. Wanneer zijn we tevreden? We hebben het plan even samen 
doorgenomen, hoe zit het in elkaar. Sommige items zijn nu nog wat 
bijgesteld. Het is een helder overzicht. Afspraak is dat het onderwerp 
periodiek terugkomt op de MR agenda.  

  PAUZE 

6 20:45 Jaarverslag MR ’20-’21 – Nathalie en Roelien maken samen het verslag. 

7 20:55 Ouderavond 24 november 2021; 
Arjan checkt even de uitnodiging voor deze avond. De MR gaat zich even 
kort presenteren. Kort bespreken we ook nog even de inloopweek, waar we 
weinig ouders gezien hebben. 

8 21:10 Ziekteverzuim; Bij ziekte is er een ernstig tekort aan invallers. De invalpoule 
is leeg. Het is een groot probleem. Veel poulers worden op scholen 
standaard ingezet. Bij ons vallen de coronabesmettingen tot nu toe wel mee 
gelukkig. 

9 21:20 GMR – niets ontvangen. 

10 21:25 Korte vooruitblik bespreekpunten volgende vergadering 
- Handig is om per vergadering even te bekijken of het 1 of 2 punten 

van het jaarplan moeten zijn. Hangt van de rest van de agendapunten 
af. 

11 21:30 Rondvraag en sluiting 

 
 


