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1. Opening en welkom 

 

 
2. Begroting en kaderbrief 

 

 
• Omdat de directie bij de start aanwezig was, is dit punt veelal samengekomen met 

punt 4. 
• Piet is tevreden over hoe hij in het proces is meegenomen. 

 

 
3. MR info naar ouders 

 

 
• N.a.v. overleg met ouders van de MR is een document gemaakt dat we kunnen 

gebruiken om de achterban te informeren over werkzaamheden MR en de leden voor 
te stellen.  

• Streven is om het binnen een maand compleet te hebben en te versturen. Suzanne 
houdt in de gaten of alle informatie binnenkomt. 

 

 
4. Toelichting stukken begroting door Monique/Esther 

 
• Komende jaren worden de reserves aangesproken en met name gebruikt voor 

onderhoud van gebouwen. 
• Dit jaar nog geen tekort. 
• Investeren in personeel is lastig omdat er niet veel personeel te vinden. 
• Lange termijninvesteringen zijn risicovol. Zeker als eenpitter moeten we hier 

voorzichtig mee omgaan. 
• Er wordt geprobeerd makkelijker met vervangingen om te gaan bijvoorbeeld bij 

scholing of bij inwerken nieuw personeel. 



• OHM heeft deel onderhoud geoutsourced naar Goudkuil. De advieskosten blijven 
gelijk.  

• Met de gemeente Oegstgeest wordt gewerkt aan huisvestingsplan. Wat gaat de 
gemeente betalen en wat moeten we zelf doen? De beide gebouwen staan 
vooralsnog niet hoog op de lijst van de gemeente. Wellicht meer zelf investeren in 
bijv. dak Willibrord. 

 
Naar aanleiding van vragen vanuit MR: 
 

 
• Prestatiebox: bedoeld voor duurzame onderwijsverbetering. 
• Advisering: afgelopen jaar is het budget gebruikt voor advisering bij verbouwing, 

ARBO en personeel. De armslag is heel prettig en wordt alleen ingezet indien echt 
nodig. 

• Overboeking rekening MVA (materiële vaste activa): in 2020 grote verbouwingen met 
relatief veel ICT. Hierdoor een piek in de begrote afschrijvingen. 

• Vervangingsfonds komt terug in de begroting. Participatiefonds blijf je betalen 
(arbeidsongeschiktheid of ontslag) en het vervangingsfonds hebben we vervangen 
door ERD. 
 

 
5. Corona 

 

 
• Tweede lockdown hakt er harder in. Ouders/kinderen/stamgroepleiders wel veel 

vaardiger geworden. Uit de lockdown komen heeft ook best wat voeten in aarde. Er 
komt een enquête aan voor de ouders. Invallers zijn lastig te krijgen . Mogelijk gaat 
dit betekenen dat sommige klassen soms online les houden. Bijna alle kinderen 
waren maandag op school en met de ouders van de kinderen die er niet waren is 
goed contact.  

• We spreken over de soms duivelse dilemma’s en over de vergelijkingen die vaak 
tussen scholen worden gemaakt. Esther geeft aan dat er sprake is van een luisterend 
oor. Eerst zien hoe er in de enquête gereageerd wordt. Zijn er grote lijnen in te 
ontdekken op basis waarvan mogelijke verbeteringen door te voeren zijn? Verzoek 
vanuit Esther: als er specifieke punten zijn voor de ouder-enquête, geef dat dan door. 

 
6. Actielijst notulen 14 dec 

 

 
• Suzanne heeft contactgegevens Marleen en zij probeert haar uit te nodigen voor 22 

maart. 
• Werkverdelingsplan is afgerond. 
• Contact geweest met OR over Vriendenkring. Piet heeft aangegeven dat de OR zelf 

actief contact had moeten opnemen. De stukken voor kascommissie zijn nog niet 
klaar, dus daar is het wachten op. Piet stuurt nog een mail. 

 
6a. Notulen AB 10 dec 

 

 
• Als wij ideeën hebben voor de agenda van de jaarvergadering, dan kunnen we dat 

aan Irene of Suzanne doorgeven. 
• Iedereen leest het document en geeft eventuele vragen door aan Suzanne. 

 

 



7. Rondvraag 
 

 
• Jacqueline: fijn dat de kinderen weer op school waren. Bij de start dubbel gevoel 

vanwege Corona en gladheid. 
• Elske: gaat nu niet voor de klas vanwege zwangerschap!  
• Irene: fijn dat er vanuit directie weer persoonlijke aandacht was voor de 

stamgroepleiders in de aanloop naar de wederopstart. 
• Beleid rondom functiemix: Irene zou dit graag eens op de agenda zetten. Elske licht 

e.e.a. toe. Documenten zouden op de drive staan. We willen dit agenderen, want 
helderheid kan vragen en onjuiste verwachtingen voorkomen. Ook kan het 
perspectief bieden aan personeel, zeker gezien het tekort op de 
arbeidsmarkt.  Afspraak is dat we eerst voorwerk doen en de opbrengst in 
werkgroepmap plaatsen. Piet, Irene en Elske bereiden dit verder voor. 

o stukken en input opvragen, ook buiten organisatie 
o welke rol voor MR?  
o welke vragen hebben we? 

 

 

 

 

 


