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Agenda MR-vergadering 26-02-2022 
Teamsvergadering –  19.30 uur 
Voorzitter – Jolanda 
Notulist – Wendy 
 
Aanwezig: Jolanda, Madzy, Sabine, Ellen, Wendy 
Afwezig: Neil 
 
 
Agenda: 
 

1. Opening   
Welkom, online vergadering.  
 
2. Notulen  19-1-2022 
Goedgekeurd.  

 
3. Punten uit de afgelopen periode 

 
 
a. Vervanging  directeur 

De directeur is er voorlopig nog uit. Vorige week is hij heel even op school 
geweest, dit kostte hem veel energie. Na de vakantie komt hij af en toe op 
school, maar hij heeft nog veel tijd nodig. Het bestuur neemt bepaalde taken 
over en heeft Akorda erbij gehaald voor andere specifieke taken. Nu wordt er 
ook gekeken naar een interim. Elke week op donderdagmiddag komt er 
iemand van het bestuur langs om punten te bespreken. Hoe loopt het en hoe 
gaan we verder.  
Is het nog idee om namens de oudergeleding van de MR nog wat te doen? 
Sabine neemt dit op.  

 
b. Vervanging personeel 

Een onderwijsassistent is bevallen. Haar vervanging is rond. Dit gebeurd door 
twee andere onderwijsassistenten. Er staat nu nog een vacature voor 2 
dagen. 1 dag Botter en 1 dag Aak. Voor de werkdruk is het ook belastend een 
nieuw iemand in te werken voor 1 dag.  
De logopediste is ook nog niet inzetbaar. We kijken hiervoor ook voor 
vervanging. Hiervoor zijn we ook in gesprek met Akorda. Hoeveel uur hebben 
we nu precies, dit willen we na de vakantie rond hebben. 
Een onderwijsassistent (klipper) is herstellende, werkt momenteel 3 dagen ipv 
5. Het is momenteel heel moeilijk om personeel te vinden.  
Een leerkracht is begonnen op therapeutische basis, 1 – 2 uur per week.  
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c. Vierdaagse schoolweek Boeier en Galjoen 
De vervanging in de Boeier redden we nu niet meer. In overleg met het bestuur 
hebben we besloten dat Boeier en Galjoen 4 dagen op school les krijgen en 1 
dag thuis werken. Dit om de rust te behouden.  
De Boeier is op maandag vrij. Di, woe, do staat een leerkracht hier en op vrijdag 
een andere leerkracht. Het Galjoen is op vrijdag vrij de andere dagen staat een 
leerkracht hier. De dag dat de leerlingen thuis zijn hebben ze zelfstandig werk 
opdrachten voor die dag.  
De brief hierover is vandaag naar de ouders gegaan. Kunnen kinderen echt niet 
thuis blijven worden de leerlingen over de hele school opgevangen.  
Het is nog onduidelijk hoe lang wij deze situatie zo voort zetten.  
Idee om een vacature op de site te zetten? Dat we kunnen voorkomen dat deze 
situatie zo kort mogelijk duur.  
Dit wordt 17-02-2022 weer bij het bestuur aangegeven. Dit moet het liefst nog 
voor de vakantie gerealiseerd worden.  
 
d. Financiën 
Afgelopen periode hebben we positief afgesloten. Dit is ons mede gedeeld door 
de penningsmeester van het bestuur. De hele begroting moet nog naar de 
directeur toe. De financiën komen nog terug binnen de MR om kort gesloten te 
worden. 
Per 1 januari wordt de investering van vorig jaar terug genomen door nieuwe 
wetgeving.  
Vorig jaar van januari tot mei kregen we meer gefinancierd, waardoor we een 
opbouw hadden en bijv. vakantiegeld hieruit konden betalen. 
We hebben meer inkomsten dan uitgaven, daarvoor sparen we voor 
vakantiegeld.  
Sinds afgelopen januari krijgen we nu elke maand hetzelfde bedrag maar kunnen 
nu niet meer sparen voor het vakantiegeld. Dit geldt voor onze school dat we +- 
66.000 euro mislopen. 
Het is eigenlijk een bezuiniging van de reguliere gelden.  
Wij staan nog veilig door onze reserves. Als 1 pitter moet je een grote reserve 
hebben staan. Deze situatie geldt nu voor alle school. 
Het voortgezet onderwijs heeft dit ook vijf jaar geleden gehad, maar heeft meer 
tijd gehad om dit in te lopen. Binnen het basisonderwijs is deze bezuiniging nu in 
1 keer doorgevoerd. 
Dit is nu een eenmalig probleem, volgende jaar hebben we weer een vlakke lijn 
qua gelden en krijgen we het gat niet meer. Afgelopen januari is dit doorgegeven. 
Dit geld is nu weg en krijgen we niet meer door de bezuiniging voor het 
basisonderwijs.  
 
e. Enquête leerlingvervoer  

Sabine zet deze weer uit. In de week na de voorjaarsvakantie gaan de 
formulieren weer mee en Sabine werkt dit weer uit.  

 
f. Centrumschool 
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Dit ligt momenteel stil. 
 
g. Leeuwendaal 
Er moet naar gekeken worden. We zijn klein en daardoor kwetsbaar.  
Er is 1 meeting geweest. De directeur heeft contacten gehad met andere 
besturen. Binnen Ante en andere besturen speelden nog andere zaken, waardoor 
ze nog geen tijd hadden voor Leeuwendaal. Wij geven aan dat we wel graag 
willen dat hier verder achteraan gegaan wordt.  
 
h. Punten Bestuur-MR 

Deze vergadering is 15 juni. Heb je punten laat het graag weten.  
 

4. Mededelingen en rondvraag  
Sabine typt een stukje voor in de nieuwsbrief.  
De volgende vergadering zal fysiek zijn. Wij hebben geen vooroverleg gehad met de 
directeur, wel met het bestuur.  

 

5. Volgende vergaderingen:  
  
Data    
Maart     - 30-03-2022 
Mei     - 11-05-2022 
Juni (met bestuur)  - 15-06-2022 
Juni     - 29-06-2022 
Juli (reserve)   - 11-07-2022 

 
 
 

 
        


