
Notulen MR overleg maandag 17 januari 2022 

Datum:  Maandag 17 januari 2022 

 

Locatie:   Google meet; 20.00-21.30 

 

Aanwezig:  Piet Wessels (voorzitter/penningmeester) 

   Irene Piket (secretaris)  

   Jacqueline van den Bosch 

   Elske van Eenbergen 

   Maaike van Es 

   Ron van der Slot  

   Kim de Winter 

   Shanti Udo de Haes (notulist) 

Afwezig:  Geen 

Uitgenodigd: Esther van der Linden 

Monique Piso 

(directie) 

 

 

1. Opening en mededelingen: 

Vandaag nemen we afscheid van Diana. Namens de MR heeft Piet 

bloemen laten bezorgen; deze werden vandaag gebracht. 

 

-Toelichting begroting en kaderbrief 2022 door Piet 

Voor het eerst wordt er boventallig geworven. 

Uitval door ziekte van personeel en schaarste op de arbeidsmarkt maakt 

dit noodzakelijk; personeel is een belangrijk onderwerp binnen de 

begroting. De NPO gelden zorgen voor financiële ruimte in het budget. 

Verder wordt er ook in leermiddelen voor school geïnvesteerd, zoals b.v. 

chromebooks, ict inzet en lesprogramma’s. 

Het onderhoud van de beide gebouwen vraagt veel tijd en geld. Begin 

2022 zal het nieuwe meerjaren onderhoudsplan opgesteld worden. De 

jaarlijkse dotatie hiervoor is in het verleden reeds opgehoogd. 

De grootste afwijking van de begroting ten opzichte van voorgaande jaren 

zijn de NPO gelden. 

Verder is de begroting redelijk in lijn met voorgaande jaren. 

   

-Update AVG door Piet 

Piet, Menno (bestuur) en Esther buigen zich hierover. Esther heeft contact 



met een externe adviseur. 

Het is een groot onderwerp, het kost veel tijd en energie. 

Het belangrijkste is: bewustwording over hoe te handelen. Later komt dit 

onderwerp terug op de agenda. 

 

-Verdere mededelingen 

Op dit moment zitten meerdere klassen thuis ivm quarantaine. Update 

Corona staat ook op de agenda bij bespreekpunten met directie. 

Voor besproken wordt dat het een lastige situatie is voor zowel ouders als 

school. 

   

 

2. Punten en stukken directie 

 

1. Update Corona 

Er zitten 3 groepen in quarantaine (op de Willibrord locatie), 

waaronder ook besmette leerkrachten die behoorlijk ziek geworden zijn. 

Volgens de GGD richtlijnen moet een klas vanaf 3 besmette 

kinderen/personen in quarantaine. 

De directie geeft aan dat het gemerkt heeft dat het erg heftig is voor 

jonge gezinnen. 

School houdt middels een Excel bestand bij wie er wanneer besmet is 

geraakt (uiteraard als ouders dit doorgeven) en of kinderen in quarantaine 

zitten vanwege een besmetting of een positief geteste huisgenoot. 

Directie geeft aan dat hun grootste zorg het overeind houden van de 

leerkrachten betreft, daarna volgt de zorg om de leerlingen. 

Op de vraag of kwetsbare/zorgleerlingen in beeld zijn wordt door Maaike 

(intern begeleider) aangegeven dat de intern begeleiders op beide locaties 

met de stamgroep leiders contact hebben over deze leerlingen. 

Er wordt/is door ouders aangegeven dat er inmiddels kinderen zijn die 

recentelijk hersteld zijn van Corona en dus niet in quarantaine hoeven. Er 

wordt gevraagd of school er rekening mee kan houden dat deze kinderen 

wel naar school komen en fysiek onderwijs krijgen. School gaat kijken wat 

haalbaar is op dat moment. 

NB: na de vergadering en tijdens het uitwerken van de notulen is het 

overheidsbeleid gewijzigd. 

 

2. NPO gelden 

De voortgang van de besteding NPO gelden staat sinds dit schooljaar als 

vast item op de agenda. 

Gedurende de bespreking met de directie wordt de vraag gesteld waarom? 

Op andere onderwijsvlakken wordt ook niet op een dergelijke wijze 

gemonitord. In principe wordt er een beleid uitgezet wat besproken is met 



team, bestuur en MR. De verantwoording vindt plaats via het jaarverslag. 

Naast de verantwoording die de directie uiteraard aflegt aan de directie. 

MR zal dit punt intern bespreken alvorens dit verder met de directie 

inhoudelijk op te pakken. 

 

3. Vragen over de begroting 

Toelichting op de begroting is te vinden in de meegezonden kaderbrief. 

Tijdens de bespreking worden een aantal detail vragen besproken. 

 

 

3. Notulen en actielijst MR overleg 15 november 2021 

De notulen zijn goedgekeurd en de actielijst is langsgelopen. 

 

4. Rondvraag 

Naar aanleiding van het gesprek met de directie komt wederom het 

functioneren van de MR aan de orde. Doordat de MR onderling 

onvoldoende tijd heeft om punten voor te bespreken, mist er 1 algemene 

visie richting directie. Geprobeerd is om meer constructieve voorbereiding 

te hebben door van tevoren in een document vragen en opmerkingen te 

plaatsen. Door ditzelfde (ongefilterde) document echter ook te delen 

richting directie ontstaat versnipperde communicatie. 

Besloten wordt om de structuur van de voorbereiding en vergadering aan 

te passen: 

- Iedereen neemt vooraf de documenten door. 

- Vragen en/of opmerkingen worden in een document op Google Drive 

met elkaar gedeeld. NB: zet duidelijk je naam bij je vraag, 

opmerking en/of reactie. 

- De vragen en opmerkingen worden aan het begin van de 

vergadering met elkaar besproken. 

- Vervolgens wordt bepaald welke vragen relevant zijn voor het 

overleg met de directie. 

 

Voorstel met betrekking tot het uitnodigen van de directie: 

Om 19.45 start de MR de vergadering, om 20.30 nodigen wij de directie 

uit per appje. Irene vraagt na bij directie of zij akkoord gaan. Op deze 

manier heeft de MR meer tijd om te overleggen alvorens de directie de 

vergadering bijwoont. 

De vragen worden niet langer van tevoren gedeeld met de directie. 

Voordeel is dat de directie minder vragen krijgt (maar wel meer relevant). 

Het nadeel is dat de directie wellicht niet alle vragen direct kan 

beantwoorden. Openstaande vragen zullen dan na de vergadering 

beantwoord moeten worden. 

 

 



Actielijst: 

  

Iedereen controleert precieze datum van eigen 
termijn in MR. Doorgeven aan Irene of datum klopt 

zoals vermeld in schema.  

Allen  4FEB22 

Doornemen van statuten: bekijken en benoemen 
opvallende punten + voorstel zinsnede voor de MR 

verdeling. Terugkoppelen aan de MR in volgende 
vergadering.  

Piet en Elske 7MRT22 

De jaarplanning naast de vergaderingen van de MR 
leggen, zodat duidelijk wordt op welke momenten 

welke stukken te verwachten zijn. Terugkoppelen aan 
de MR in volgende vergadering.  

Piet en Irene 7MRT22 

Volgende vergadering bespreken hoe we voortgang 
NPO gelden willen monitoren 

Allen 7MRT22 

Datumprikker voor borrel ter afscheid van Suzanne  en 
Diana 

Irene/Piet  7MRT22 

 

Afspraken: 
 

Wat 

Als je afwezig bent, wel graag je input op de stukken doorgeven 
 

Bij overleggen MR-bestuur tenminste 2 personeel en 2 ouder 
vertegenwoordiging aanwezig. Bij voorkeur verspreid over de locaties 
 

Notulen worden naar Esther/Monique gestuurd met het verzoek om nadat ze 
hem zelf hebben gelezen deze door te sturen naar het team 

 

We blijven de mogelijkheid van Meets gebruiken als een goed alternatief voor 

fysieke vergaderingen 

Vergadering begint om 19:45 

Rond 20:30 sluit de directie aan 

Vergaderingen duren in principe 1 1/2 uur 

 

 

 


