
NOTULEN MR dinsdag 15 april 2021  

Aanwezig: Anita, Annemarie, Christine, Ger, Stefan, Trude 

Afwezig: - 

 

1.Opening  

De vergadering wordt om 20.17 h geopend. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Notulen 12 april: goedgekeurd 

De musical mag gefinancierd worden uit het MR budget. 

 

3. Ingekomen stukken 

Jaarverslag 2020/2021 

Jaarplan 2021/2022 

Schoolgids 2021/2022 

Jaarkalender 2021/2022 

4. Uitgaande stukken 

Geen, alleen Anita en Annemarie 

 

5. terugkoppeling Regioraad / GMR  

De vergadering van de Regioraad was op 20 april. Die van 8 juni is verzet naar 6 juli. 

Op 20 april is het bestuursformatieplan besproken (en ermee ingestemd). Er zou onder andere 

eenduidigheid moeten komen met betrekking tot vakleerkracht gym. 

Bovenschools plusonderwijs wordt onder de loep genomen. 

Onderwijs in coronatijd is besproken/ ervaringen uitgewisseld. Er was ten tijden van de vergadering 

ook nog veel onzekerheid. 

Coronasubisidies: Er is subsidie verleend voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, extra hulp in 

de klas + €50 per leerling, extra geld voor devices en Schoolkracht (2 scholen hebben €60.000 

gekregen na loting. Dit zal bestuursbreed worden ingezet voor schoolontwikkeling, zoals het 

programma High Performing Schools voor directie en IB) 

Volgende  vergadering 6 juli 

6. Mededelingen directie 



Geld uit het Werkverdelingsplan wordt komend jaar weer besteed aan overblijven met een 

medewerkers van de Bonte Vlinder. 

Jaarrooster is klaar. Het is dit jaar een kort jaar, daarom zijn er beperkt aantal studiedagen. 

Goede doelen komend jaar: weer Jantje Beton, geen Kinderpostzegels. 

Eindopbrengst groep 8 is boven verwachting. Voor 1 kind is zelfs advies bijgesteld 

Rekenen en spelling is goed opgepakt tijdens de lockdowns, begrijpend lezen is wel wat achter 

gebleven. Er wordt samen met de Markenburg ook onderzoek naar begrijpend lezen gedaan. Ook 

kennis en kunde wordt uitgewisseld met Markenburg, 

Nationaal Programma Onderwijs, scholen mogen plannen maken, maar besturen moeten gelden 

verantwoorden en daarvoor is een kader gemaakt. 

Voor 25 juni moet het plan bij het bestuur worden ingediend. Tussen 25 en 30 juni kijkt het bestuur 

ernaar. Daarna geeft personeelsgelding van de MR er ook nog wat van vinden. Deze aanbevelingen 

moeten dan verwerkt zijn: 

• Er is 50 euro per kind beschikbaar vanuit de NPO, daarvoor is Mariette (GVO) ingezet om 1-

op-1 begeleiding te geven. Dit loopt tot de zomervakantie. 

• Er is een wens voor een nieuwe technisch lezen methode. 

• Lestijdverlenging voor zwakkere leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. 

Extra directie uren 

 

7. Formatie 

Iris is zwanger en gaat met verlof van de zomervakantie tot de kerstvakantie. Ze wordt vervangen 

door iemand uit de pool. Wie is nog niet bekend. 

Ger gaat december 2022 met pensioen, Jacqueline stopt dan waarschijnlijk ook. Ook toekomst Carla 

en Christine is ongewis.  

Patricia (Markenburg) doet schoolleidersopleiding, wil niet meer voor de klas. 

Ger stelt voor dat Patricia mee gaat lopen zodat zij de sfeer/eigenheid/achtergrond van de school 

leert kennen. Hiervoor is dan het voorstel voor het NPO budget. 

Er is een LIO stagaire (laatste jaars) op de Markenburg beschikbaar. 

Mieke Klumpert is aangenomen voor een halve dag in groep 1/2  

Christine gaat 4 dagen 1/2 draaien. 

Coby gaat fulltime op De Vliegerdt werken 

Iris gaat met zwangerschapsverlof (0,6), vervanging komt uit pool 

Barbara vd Vaart-Grifioen is aangenomen (voor 0,6), maar gaat ook met zwangerschapsverlof 

tegelijkertijd met Iris. 



Carla gaat half jaar 2 dagen in de week werken. Start groep 5/6, samen met de vervanging uit de 

pool. 

Stagiare: Céline gaat bij groep 7/8, blijft het hele jaar, dan graag ook in schoolgids. 

 

8. Adviezen Kindergemeenteraad 

Niet bekend bij Ger. 

Annemarie stuurt adviezen door. Ger gaat kijken hoe hij daar wat mee kan doen. 

 

9. ouderbijdrage 2020/2021 

Dit jaar kon de schoolreis niet doorgaan. Van de kinderen die op school blijven kan het budget voor 

de schoolreis (€30) verrekend worden met de ouderbijdrage voor volgend schooljaar.  

Het voorstel is om aan de ouders van groep 8 te communiceren dat het budget gebruikt wordt voor 

de opname van de musical. Indien ze daar opmerkingen over hebben kunnen ze daarmee 

terugkomen. 

Voor de overige kinderen is het voorstel om niet het volledige schoolreisbedrag te verrekenen, maar 

een wat lager bedrag (bv 20 euro). Afhankelijk van de begroting voor komend jaar. Er met 

voorkomen worden dat er gelijk weer een tekort/krap budget is. 

 

10. Ouderbijdrage 2021/2022 

De OV wil graag de ouderbijdrage verhogen met een inflatiecorrectie van €5 naar €60.  

De ouderbijdrage is al minstens 7 jaar €55. Een bedrag van €55 in 2021 komt overeen met €61,60 in 

2020. Omdat de OV altijd naar €55 toe werkt is de verhoging lastig verder te onderbouwen. 

Wat MR betreft is het akkoord om te verhogen naar 60 euro.  

Komend schooljaar wil de OV samen met de MR kijken of er voortaan een gezamenlijk cadeau van de 

klas aan de juf gegeven kan worden met de juffenverjaardag. Betaald vanuit de ouderbijdrage (die 

daarvoor wederom verhoogd word) 

 

11 Jaarverslag 

Geen opmerkingen, alleen wat vragen ter verduidelijking van Trude. 

 

12. Jaarplan 

Geen opmerkingen, alleen wat vragen ter verduidelijking van Trude. 

 



13. MR reglementen 

Reglement 

Zie opm in het document. 

 

Huishoudelijk reglement. 

Zie opm in het document. 

 

Trude gaat de definitieve documenten maken waarna ze via de email verzonden worden voor 

akkoord. Zie actielijst 

MR gaat er nog even naar kijken, voor 30 juni commentaar geven. 

 

Er is jaarlijks 900 Euro budget beschikbaar voor de MR. Daar moeten we wel wat mee doen anders 

vloeit het terug naar de koepel. 

 

Schoolgids 

In de tabel met de resultaten worden kleuren gebruikt, daardoor wordt de indruk van een 

waardeoordeel gewekt. Behoeft toelichting/andere kleuren. 

Actie Trude: MR jaarplanning doorgeven 

 

14. Werving nieuwe MR leden 

Karin Boeser heeft belangstelling. Ze zou Annemarie bellen. Trude vond het lastig om zitting in de MR 

te hebben het afgelopen jaar. 

 

15. Acties  

Wie Wat Uit vergadering gereed 

Ger Communiceren pest 

aanpak 

08/06/2020 Geen datum 

(zodra het mondeling 

toegelicht kan worden 

naar ouders) 

Trude HHR MR qua opmaak 

gelijk maken aan het 

nieuwe edumare 

statuut en regelement 

12/04/2021 Voor vergadering 

14/06/2021 



Trude Infomeren toegestane 

wijgigingen R 

12/04/2021 Voor vergadering 

14/06/2021 

Ger Inlog website voor 

notulen 

12/04/2021 Zomer 2021 

Trude Definitief maken 

(huishoudelijk) 

reglement 

15/06/2021 01/07/2021 

Chistine en Stefan Goedkeuren 

(huishoudelijk) 

reglement 

15/06/2021 15/07/2021 

Trude Opsturen 

goedgekeurd 

(huishoudelijk) 

reglement naar 

edumare 

15/06/2021 27/08/2021 

Ger Adviezen 

kindergemeenteraad 

15/06/2021  

 

16. Rondvraag 

- Is er nog nieuws over de schoolreis/kamp discussie? Er wordt een enquete uitgestuurd om 

dat aan de ouders te vragen. Dit moet dan in samenwerking met de MR. In de 2e 

teamvergadering van September moet dit besproken worden. 

 

17. Sluiting 

De vergadering wordt om ongeveer 22.30 gesloten. 

 

 


