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Agenda MR vergadering dinsdag 16 maart 2021 

Notulist Geertje 

Aanvang 14:15 uur  
Waar Teams 
 
Agenda 

 Onderwerp: Door wie: Aantekeningen: 

1 Opening Voorzitter  
14.20 u. opent Rieka de 
vergadering.  
Rieka verwelkomt Elske 
 

2 Vaststellen agenda Allen  
Is vastgesteld. 
 

3 Vaststellen notulen vorige vergadering Allen  
Reeds vastgesteld en online 
 

4 Mededelingen directie Directeur  
Lopende corona subsidie:  was 
gepland tot voorjaarsvakantie, 
door lockdown zit er nog geld in 
de pot. Armanda en Mijntje 
zullen hun extra uren nog 
blijven werken. 
 
Er is subsidie aangevraagd voor 
de extra kosten op 
personeelsgebied die we als 
school maken door de corona 
maatregelen. Deze subsidie is 
toegekend. De hoogte wordt 
einde deze maand bekend 
gemaakt. Subsidie mag alleen 
gebruikt worden voor 
personeelskosten.  
Einde van het schooljaar moet 
de subsidie die over is 
teruggestort worden door alle 
scholen die meedoen. 
Uiteindelijk wordt het bedrag 
weer eerlijk verdeeld over deze 
scholen. 
Een aantal leerkrachten werken 
nu extra door het 
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continurooster, dit kan door 
deze subsidie worden 
gecompenseerd.  
 
De overheid heeft 8,4 miljard 
euro  vrijgemaakt voor het 
onderwijs. De school moet voor 
de zomervakantie de kinderen 
in kaart brengen m.b.t. hun 
ontwikkeling.  Daarna moet een 
tweejarig plan geschreven 
worden waarin staat hoe de 
school deze gelden in gaat 
zetten.  

5 Nieuwbouw Directeur  
Geen nieuwe vorderingen na de 
vorige vergadering.  
 

6 Begroting Allen incl, 
Directeur 

 
Komt volgende keer terug in de 
vergadering. 
 

7 Informatie formatieplan 2021 - 2022 Directeur  
Er komen weer 6 klassen 
volgend jaar. Hoe deze precies 
verdeeld worden is nog niet 
duidelijk. Voor de volgende 
vergadering zal het 
formatieplan op papier staan 
zodat de MR deze kan 
beoordelen.  
 

8 Geheimhouding mbt corona Geertje 
Directeur 

 
Geertje geeft aan dat 
geheimhouding m.b.t. corona 
niet helemaal loopt zoals het 
hoort. Geheimhouding zal 
besproken worden met het 
team. 
 

9 Procedure vacature en installatie nieuw MR lid 
oudergeleding 

Geertje, 
Mijntje 

  
De procedure voor het 
aanstellen van een nieuw MR lid 
was wat onduidelijk 
beschreven.  
Alle MR leden stemmen in met 
hoe er nu gehandeld is.  
Elske zal dus definitief 
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plaatsnemen binnen de MR.  Zij 
zal zich in een kort stukje op 
social schools voorstellen aan 
de ouders.  
 

10 Ingekomen stukken Allen  
Online cursus “Volg het 
onderwijsgeld” : ieder MR lid 
kan zelf aangeven via Goof of 
hij/zij deze cursus wil volgen.  
 
Elske gaat bij Goof navragen of 
zij de MR Start cursus kan 
volgen.  
 

11 Updaten Huishoudelijk reglement en schema van 
aftreden 

Allen 
Geertje en 
Mijntje  

 
Geertje zal het Huishoudelijk 
reglement en het MR statuut 
updaten m.b.t. namen en data 
en iedereen kan dit document 
dan online ondertekenen zodat 
we alle documenten up to date 
hebben.  
 

12 Start Visietraject  Mijntje  
In de gang hangt “een school” 
waar leerkrachten hun 
persoonlijke 
organisatiewaarden  op kunnen 
schrijven. Daarna wordt in 
overleg bepaald welke 4 
kernwaardes uiteindelijk in de 
visie terug komen.  
 

13 GMR Notulen Rieka  
Geen opmerkingen over de 
laatste notulen. 
 

14 Nieuwe vergaderdata en tijden 20-21 Mijntje  
13-04-2021 wordt 22-04-2021 
18-05-2021 wordt 27-05-2021 
29-06-2021 wordt 24-06-2021 
 
Vergaderingen zullen voortaan 
op donderdag plaatsvinden.  
 

15 Rondvraag Allen  
Mijntje geeft aan dat de MR 
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geen lid meer is van de VOO 
raad. Hier kunnen we dus niet 
meer terecht voor advies. 
De GMR is wel lid, dus kunnen 
altijd via hen vragen stellen.  
 
Rieka neemt afscheid, 
voorzittersstokje wordt nu 
officieel overgedragen aan 
Mijntje. 
 
 

16 Sluiting Voorzitter Sluiting vergadering 15.49 

 


