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20.00 EXTERN 
GEDEELTE 

Overleg i.a.v. de directie 
Aanwezig: Ferdinand, Najat, Kadir, Jill, Aruna, 
Maaike en Matthijs.   Afwezig: Kevser en Lucienne 
 

 

1 Notulen  Vaststelling notulen extern gedeelte d.d. 
31-05-2018 en 02-07-2018 
Notulen 31-05-2018: de extra belronde heeft niet 
dusdanig geholpen als toen door OR mondeling 
genoemd: geen 70% betalingen. Toch hebben er 
door de belronde wel meer ouders betaald. De 
controle na mondeling beloofde betalingen kan 
beter, door ouders binnen de termijn terug te 
bellen. Het betalen via de stadspas moet meer 
inkomsten opleveren. 
 
Notulen 02-07-2018: Akkoord. 
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2 Mededelingen 
directie 

Studiereis Vancouver 
De directeuren van de scholen van INnoord en 
een deel van het bevoegd gezag van het bestuur 
gaan naar Canada. Dit is een vervolg het bezoek 
van de minister van onderwijs van Canada e.d. 
naar onze school. Tijdens afwezigheid van de 
directeuren zijn de bouwcoördinatoren en IB´er 
contactpersoon op de school. Ook op het bestuur 
is er iemand aanwezig en uiteindelijk kan zelfs de 
bestuurder van een ander onderwijsstichting 
worden geraadpleegd.  
 
Teldatum leerlingen/begrotingsgesprekken 
Binnen de huidige formatie zat een tekort, maar 
dit is positiever geworden dan voorheen. Toch 
loopt het leerlingenaantal nog achter op het 
begrootte aantal. Na aankomend jaar zal er een 
nieuwe regeling zijn wat betreft het geld dat de 
school per leerling krijgt. Dit zal voor minder 
inkomen zorgen, maar wat er precies gebeuren 
gaat is nog niet bekend. 
 
Vacatureruimte 
Doordat er een leerkracht is weggegaan en er 

ter info 



door een andere regeling nog extra ruimte is, is er 
nog vacatureruimte 
 
PBS (ingebracht door Ferdinand) 
Maandag 29 oktober wordt er centraal een aftrap 
gegeven aan PBS. 
 

3 Jaarplan Opstellen jaarplan 2018-2019 +vergaderdata 
Vergaderdata: 
29 november 16:00 - 18:00 
Schoolbegroting 
 
15 januari 19:00 - 21:00 
Nog geen agendapunten. 
 
21 maart 16:00 - 18:00 
Formatie 
 
23 mei 16:00 - 18:00 
Instemmingsrecht personeelsgeleding formatie 
 
25 juni 18:00 - 21:00 
Etentje MR 
 

Ter besluitvorming 

4 
 

Werkdrukakkoord Hoe is het proces verlopen? Is het plan ingezet 
zoals besproken? Is het al in de praktijk terug te 
zien? Klopte onze berekening? Staan er nog 
vacatures open? 
Het proces is niet helemaal gegaan zoals 
verwacht; er is bijvoorbeeld geen tweede 
stemronde geweest. Toch is er wel tegemoet 
gekomen aan de wens van de leerkrachten. 
Eunice is nu als Bevo leerkracht aangesteld voor 
de groepen 3-8. Er start binnenkort een 
klassenassistent voor twee dagen in alle groepen. 
De berekening qua geld klopt volgens Ferdinand. 
Er moet aan het eind van dit jaar geëvalueerd 
worden of de genomen maatregelen gezorgd 
hebben voor vermindering van werkdruk. 
 

Ter info 

5 
 

Rondvraag Tijdens het externe gedeelte met Ferdinand 
bespreken: 
Vraag: Hoe kan er een begroting worden gemaakt 
als er onbeperkt budget (zoals op de cursus 
genoemd is) is voor de MR?  
 
Er mag een begroting worden gemaakt en als dat 
goed wordt onderbouwd, moet er eigenlijk 
onbeperkt geld beschikbaar zijn. Denk hierbij aan 
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dingen als scholing, catering, oppas e.d. Ferdinand 
vindt dit logisch en goed. 
 
Jill: Is er een algemene ledenvergadering vanuit 
de OR? 
Dit is er niet. De ouderraad heeft wel een eigen, 
soortgelijke avond. Ferdinand gaat onderzoeken of 
er iets moet gebeuren met een dergelijke 
ledenvergadering. 
 

 
 


