
NOTULEN MR 

 

 
MR vergadering 
 

Datum:  20 april 2021 
Locatie:  Huiskamer Hotel Bakker 
Tijdstip:  18.45 – 20.30 uur 
Deelnemers:  Denny, Liesbeth, Ans, Hennie en Wilma 
Voorzitter:  Liesbeth 
Secretaris:  Wendy (afwezig) 
Notulist:  Wilma 
 
 

Wat 

Notulen 16 maart 2021 

• Punt 4: boerderijschool gaat Ans nog navragen bij SKBG 

• Punt 5: 2 vertrouwenspersonen, meennemen bij de taakverdeling!! 

• Notulen goed gekeurd. Kunnen naar Leidienke voor de website 

Update  
Personeel: 

• Hennie komt weer voorzichtig terug. 

• Liesbeth wordt vervangen door Gertjan. 

• Gerdien wordt nu vervangen door Céline. 

• Maaike N geeft extra ondersteuning bij verschillende groepen. 
Onderwijs: 
Organisatie: 

Subsidie “extra hulp voor de klas” 

• Het bedrag kan t/m juli 2021 worden gebruikt. Daarna vloeit het terug wat nog over is. Het is ingezet voor extra 
ondersteuning naast de invaller in groep 8b. Via bureau Maandag is er ondersteuning geregeld. 

Formatie 2021-2022 

•   Dit wordt woensdag besproken in de teamvergadering.  
                  2021-04-20  278 lln. 
                  2021-08-01  239 lln. 
                  2021-10-01  248 lln. 

• Volgens docent-ratiomodel recht op 11 groepen. 
                Gaan we voor: 11 groepen (+ 1,5 FTE extra ondersteuning) 
                                           12 groepen (groepen kleiner) 

• Gelden die nog komen is nog niet bekend wat er mee mag. Afwachten. 

• Al wel bekend dat Jente 0,6 (vast) krijgt en 0,2 (ouderschapsverlof opvullen) 

• Verder nog afwachten wat er komt. 

Taakverdelingsplan en inzet werkdrukmiddelen 

• Tijdens de studiemiddag is het hele team daar mee bezig geweest. Op L-schijf staan de uitkomsten op een rij.  
                Belangrijk: 
                    -Eventmanager, is op deze manier niet te doen. Komt te veel druk op.  
                     Eigenlijk wil je met de kinderen bezig zijn.  
                   -Tip: witte weken in de agenda. 
                    Verder wordt dit met het team weer verder besproken. 

Vakantierooster 2021-2022 

• Ans heeft concept gemaakt. Vaak adviesdagen aangehouden. Bij de Meivakantie gekozen voor 2 weken vakantie. 
De week voorafgaand erbij getrokken. Zo vallen Koningsdag en Bevrijdingsdag in de Meivakantie. 
Nog kijken bij scholen SKBG Zutphen of het overeenkomt. 

Nationaal Programma Onderwijs 

• Komt volgende vergadering. 



Corona 

• Blijven meeveren met alle nieuwe maatregelen. 

Bezoek Raad van Toezicht 

• Het bezoek is afgezegd.  

Interne en externe communicatie 

• Dit punt blijft op de agenda staan.  

• Het gaat steeds beter. Ook mail- en app-verkeer naar team en ouders gaat goed . 

Verdagerdata 

• Dinsdag 1 juni 2021 
Ingrid zal namens de GMR aanwezig zijn bij deze vergadering. 

• Vergaderdata komend schooljaar komt nog. Moet eerst het vakantierooster helemaal rond zijn. Zo gauw bekend 
is, dan doorgeven aan Leidienke. 

Rondvraag 

• Geen 

 
. 

 

 


