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Aanwezigen : Jill (notulist) – Maaike – 
Matthijs  - Aruna (voorzitter) – Mahassine – 
Burak 

Notuleerrooster Jill - Maaike  - Matthijs - Mahassine - Burak 

Welkom MR lid Burak Kuka 

1. Inventariseren 
rondvraag

Wie heeft er een vraag voor de rondvraag?
Aruna, Matthijs.

ter info

2. Vaststellen 
agenda en
ingekomen 
stukken

Mogelijke aanvullingen op de agenda. 
Ok.

ter info

3. Notulen Vaststelling notulen extern gedeelte 18-03-
21 gemaakt door Matthijs. 
Bedankt Matthijs.  

ter 
besluitvorming

4. Werkdrukgelden Bevo docent/behoud leerkracht. Dit gaat 
naar de collega’s voor goedkeuring. Dit is 
een vast inkomen.
Het bedrag is iets hoger, maar er zijn ook 
iets minder leerlingen. Het is ong. 75.000€

ter info 

5. NPO Nationaal Programma Onderwijs 
Extra achtergrond informatie : 
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo 
700€ per leerling. 210.000€ voor 2 jaar, dit 
is niet structureel. De PMR heeft  inspraak 
op de besteding. Er moet een schoolscan 
gemaakt worden op basis van data en er  
moet input van het team zijn.
Kleinere groepen, meer handen in school, 
huiswerkbegeleiding, minder vergaderen.

ter info



Sommige scholen krijgen meer dan 700€ 
per ll, op basis van de ll-weging.
Innoord wil een afdracht per school, 7%. Er 
moet een stafbureau medewerker worden 
aangesteld 50.000€ en er gaat 150.000€ 
naar het expertise centrum. Dit gaat om 
200.000€ bestuurs breed. Ferdinand heeft 
hier op voorhand alvast mee ingestemd. MR 
ok? Ja. Niet alle scholen zijn er blij mee.
Er komt een 17de groep, met meester 
Karim. Er is nog een vacature voor een 
bovenbouwleerkracht en er wordt gezocht 
naar een huiswerkbegeleider voor binnen 
school.

6. Zelftesten  Vrijwillig

7. Mededelingen
Directie

Start 3e voorschoolgroep
Formatie groepen 
Peutersgroepen  groeien enorm, meer dan 
een jaar wachttijd. Dit is een probleem als 
je te laat bent met inschrijven. Er start een 
extra groep in het lokaal van Inez. Deze 
groep strat in augustus met een 42-weken 
model. (Nu hebben de groepen een 50-
weken model.) Het personeel komt van 
Combiwel.
Er komen 17 ipv 16 groepen op de 4W. 
1/2A komt erbij.

ter info 

8. Covid-19 - extra schoonmaak 

- leerlab is nog niet opgestart
 
- schoolzwemmen 

- wel/niet schoolreisje 

- overblijf : 

- afsluiting schooljaar
Er zijn versoepelingen buiten de school, nog 
niet op school. Dit maakt het lastig. Paar 
dingen gaan wel door zoals gym, 
schooltuinen en leerlab. Doelab alleen 
kinderen uit dezelfde groep. Er is nog geen 
schoolzwemmen. Er komt geen schoolreisje, 
wel een leuke jaarafsluiting.
De overblijf blijft nog alleen in beperkte 
mate.



De schoolfotograaf komt op maandag, 
dinsdag en woensdag.
DAW is vandaag weer voor de eerste keer 
met een halve groep, niet op onze school. 
Ferdinand weet niet of alle ll er erheen 
gaan. De betrokkenheid is afgenomen,. Hij 
gaat het navragen.

De brief van de overblijf blijkt niet  
duidelijk, er wordt een nieuwe brief 
verstuurd.

De oversteek komt wel op school id eigen 
groep.

9. GMR Nieuwste ontwikkelingen bij GMR.  
De schoolvakanties blijven gelijk aan dit 
jaar.

ter info 

10. Rondvraag Aruna: vormingsonderwijs? Ferdinand kent 
de brief niet. Er staat niet in hoeveel lessen 
het zijn en wat de kosten zijn. We gaan er 
naar kijken. Aruna stuurt de brief door aan 
Ferdinand.

ter info 

Volgende vergadering?


