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MR 

Vaststellen agenda 

 Marieke opent de MR om 20h00. 
 

Binnengekomen post 

 Vanuit InfoWMS is een handreiking opgesteld mbt ouderraadpleging. Vanuit de MR is hieraan 

meegewerkt dmv het leveren van ons mooie praktijkvoorbeeld mb het eventueel wijzigen van 

schooltijden. InfoWMS was hierover erg enthousiast en heeft ons voorbeeld inclusief de enquête 

meegenomen in hun publicatie. 
 

 

Actiepunten 

Status Actiepunten 

o Alle actiepunten zijn afgerond of verwerkt in deze notulen. 

 

Overlegvergadering met directie  

 Mededelingen vanuit het Bestuur 

o Met het Bestuur is een eerste formatiegesprek gehouden. De eerste conclusie is dat het 

wederom flink puzzelen zal worden om groepen niet te hoeven samenvoegen. 

o Het door de ISOB aangeboden abonnement op digitale scholing voor leerkrachten is met een 

jaar verlengd. De laatste maanden wordt er steeds meer gebruik van gemaakt van deze 

scholing. 
 

 Begroting & Jaarrekening 

o De begroting & jaarrekening worden gepresenteerd aan de MR. 

Verder zijn er nog een aantal punten kort belicht : 

 De begroting is gebaseerd op een lichte daling naar 170 leerlingen (2018: 174) 

 Inkomsten: De Rijksbijdragen stijgen met ongeveer 10% 

 Uitgaven: 'Budget vervanging' (€45.000) is een nieuwe kostenpost 

 Uitgaven: De 'Loonkosten' stijgen met ongeveer 10% 

 Uitgaven: 'Budget CAO verlof' is een nieuwe kostenpost 

 Uitgaven: Een gedeelte 'Extern personeel' is verschoven naar de posten 'Scholing' & 

'Deskundigenadvies' 

 Uitgaven: 'Afschrijving' is flink verhoogd nav nieuw aan te schaffen meubilair 

(€5.000/jaar afschrijving) 

 Uitgaven: 'ICT afschrijving' wordt verdubbeld 

 Uitgaven: De 'Energie kosten' dalen naar verwachting met ongeveer 10% ivm een 

nieuw contract 

 Uitgaven: Een gedeelte 'PR & Marketing' is verschoven naar 'drukwerk' 

 Totale lasten: vallen ongeveer 12,5% hoger uit tov 2018 

 Eindsaldo: -€51.840 (tov -€13.886 in 2018). Vooral het nieuw meegenomen 'budget 

vervanging' is hier debet aan. 

 

 

 

 

 



 Passend Onderwijs 

De door het Samenwerkingsverband PO IJmond aangeleverde kennis is toegankelijk en wordt als 

zeer nuttig ervaren. 

o Komend jaar krijgen we meer geld voor lichte ondersteuning; de gelden voor zware 

ondersteuning worden evenredig gekort. Binnen onze school maakt dit in de praktijk geen 

verschil. 'Lichte ondersteuning' wordt ook nu namelijk al gedeeltelijk gefinancierd met 

gelden die overblijven vanuit 'zware ondersteuning'. 
 

 Visie op voeding 

o Marieke heeft een visie op voeding opgesteld die uitgedragen zal worden. Er wordt besloten 

om de richtlijnen niet te belerend te maken en vooral positieve (gezonde) tips mee te nemen. 
 

 Communicatie & PR 

o Open dag 

 De PR voor de Open Dag is in volle gang. Marieke heeft een compleet document 

opgesteld met veel opties om de Open Dag nog beter in de publiciteit te brengen. 

 De Open Dag wordt naast de digitale kanalen als de website en FB vanaf dit jaar ook 

gepromoot op Instagram. 
 

Rondvraag / Wat verder ter tafel komt 

 Staking 16 maart: Het team heeft besloten mee te werken aan een “stakingsweek” zoals geadviseerd 

door de AOB, een week met zo min mogelijk overlast voor ouders en kinderen. De achtergrond van 

de staking krijgt een week lang aandacht in de volgende weekplanning: 

o Maandag krijgt de actie in de klassen veel aandacht 

o Dinsdag wordt een groot (positief) spandoek buiten de school gehangen. Binnen de school 

komt lijst die ouders de diverse redenen voor de staking laat zien 

o Woensdag lopen alle leerkrachte met een rood vierkant lapje op hun kleding gespeld, welke 

staat voor 'Het einde is bereikt!' 

o Donderdag wordt er een (door de AOB opgestelde) petitie naar alle ouders gemaild. De 

petitie kan door ouders (digitaal) getekend worden ter ondersteuning van de actie 

o Vrijdag 15 maart volgt dan een dag van daadwerkelijke staking. 

 De leerlingenraad: blijkt niet zelfstandig in stand gehouden te kunnen worden en wordt daarom 

voortgezet in een bredere vorm. De leerlingen hebben zo veel sturing nodig dat de raad zijn doel 

voorbij blijkt te schieten. Vanaf nu worden alle leerlingen aangemoedigd om leuke ideeën te 

bedenken en deze te deponeren in de brievenbus bij de trap, voorheen de 'overblijf-brievenbus'. De 

leukste ideeën worden door het MT uitgekozen en zullen in overleg met het team verwezenlijkt 

worden. Hierbij wordt een kleine projectgroep geformeerd rond de initiatiefnemer. Daarnaast zal 

ook vanuit leerkrachten meer nagedacht worden over hoe kinderen meer kunnen participeren in het 

nog leuker maken van onze school. 
 

 

Sluiting 

 Marieke sluit om 21h43 de MR 
 

 


