
 
 

Notulen MR vergadering 

Dinsdag 24 november 2020 

Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur 

 

 
Aanwezig : Roos, Ankie, Josine, Rosalie, Venhar, Maarten 
Afwezig : Erwin 
Voorzitter : Rosalie 
Notulist : Josine  
 

1.  Opening 

Fijn dat we via teams toch online kunnen vergaderen. Rosalie zit de vergadering voor door 

afwezigheid van Erwin.  

 
2.  Notulen vorige vergadering 

Akkoord en bij deze vastgesteld. Wanneer deze definitief is vastgesteld, dienen de notulen op de 

website worden gezet. Per beurt bekijken we wie een kort stukje schrijft voor het Wolderweetje met 

verwijzing naar de notulen 

 
3.  Actielijst 

- Opzet maken jaarverslag 2019-2020: Venhar heeft een opzet gemaakt. Aanvullingen worden 

nog verwerkt.  

 
4.  Binnengekomen 

Niets binnengekomen. Iedereen heeft de nieuwsbrief van SKO ontvangen. 

 
5.  Inbreng directie 

 

- Studiedag Albert de Boer “Basis op orde” is geannuleerd door de huidige omstandigheden 

m.b.t. COVID-19. Er is geen nieuwe studiedag gepland. Albert komt hiervoor in de plaats 2 

ochtenden observeren in de groepen. Zo ook geen extra belasting voor ouders. 

- Begroting (bezuinigingen SKO) : begroting is door Maarten gemaild. Korte samenvatting door 

Maarten: SKO moet bezuinigen, er is een plan gemaakt dat 50 % bovenschools wordt 

opgelost en de andere 50% over de scholen wordt verdeeld. Er zijn redenen en verklaringen; 

deze staan in de begroting. Doelstelling is om financieel weer gezond te worden. Maarten 

geeft het volgende aan: 

- Niet beoogde leerlingenaantal gehaald (voorspelling) : voorgaande jaren leerlingenaantal op 

inschrijving, afgelopen jaar echt op voorspelling gebaseerd. Groeien wel, niet zo hard als 

voorspeld. Afgaan op wat we als school zeker weten.  

 Venhar: geen aanspraak op reserves? Nee, de bezuinigingen zijn bovenschools en door 

SKO bepaald. GMR heeft dit medegedeeld gekregen, Voor Maarten is dit een feit; bij 

inhoudelijke vragen graag naar SKO.  

 Leerlingenaantal : 2020 was dit 327 kinderen. 2021: 338 ( 332 reëel verwachting 

inschrijvingen en schoolverlaters) Kunnen wij een 15e groep starten? Volgens SKO niet op 

basis van leerlingenaantal. In de praktijk werkt dit natuurlijk anders. Zou wel kunnen qua 

formatie.  



 Rosalie: Kijkt Maarten alleen naar prognoses? Maarten: Gemeente-aantallen geven ook 

prognose, blijft wel onzeker natuurlijk. Zo valt ook te denken aan zij-instromers 

(verhuizing etc)  Het is en blijft een prognose. Maarten gaat uit van een meer veilig/ 

realistische prognose: anders groeitelling. In juni 2021 is er weer een groeitelling. 

 Meer L11  op de Wolderweide : dit drukt op de formatie: 40% van het team moest eerst 

op L11 schaal zitten. Dit drukt nu op de schoolformatie. Deze regel is nu weer afgeschaft.  

 College van Bestuur GLE zijn verhoogd per leerkracht: school ontvangt minder per 

leerkracht op jaarbasis. Wolderweide heeft nu een tekort van €30000 in 2021.  

 Investeringen lopen: Steam-lokaal (€15000), laptops, aanschaf rekenmethode. Dit alles 

moet gebeuren. 

 Aanstaande donderdag heeft Maarten een overleg met Marie-Claire (SKO) en Loes : 

bespreking van de begroting. Bv aanschaf CITO was nu lager dan begroot. De begroting 

krijgt dus nog vervolg. 

 Werkdrukgelden zijn in principe 1 leerkracht per dag (FTE 1): willen we bezuinigen naar 

0,8 ? Mensen met terugkomuren worden ook ingezet voor de werkdrukgelden. Dus 

volgens Maarten is dit een realistische bezuiniging. Het team gaat wel zelf over de inzet 

van de werkdrukgelden. ( hoe en wat?) : denk aan bijvoorbeeld inzet voor kleinere 

klassen of de extra 15e groep. Dit is dus een keuze. Team moet hier toestemming voor 

geven.  

- Rosalie : er staat een adjunct-directeur op de formatie? Maarten: dit betreft Marga; er wordt 

gezocht naar een andere naam, wezenlijk is er geen adjunct aanwezig.  

- Tijdpad oriëntatie lesrooster: afgelopen vergadering hebben we het hierover 

uitgebreidgehad. Teruggaan traditionele rooster; niets meer over gehoord. Iedereen lijkt 

weer gewend. Oudergeleding MR heeft hier verder ook niets over gehoord meer. 

Waarschijnlijk wordt er door ouders dus ook geen klacht ingediend. Is er nog een reactie 

gekomen op de mail van Erwin naar de betreffende ouders? Nee. Complimenten van 

Maarten naar ouders in parro werd ook gewaardeerd. Wel wordt er geadviseerd om kritisch 

kijken naar huidige lesrooster (Er is een behoefte aan tijdspad). Maarten heeft contact gehad 

met Penta Rho; er ligt een voorstel wat ze kunnen betekenen. Hier hangt wel een prijskaartje 

aan.  Ook heeft Maarten geïnformeerd bij de Gabrielsschool, zij zijn zich ook aan het 

orienteren op een eventueel ander lesrooster. Het plan is om voor of net na de kerstvakantie 

het tijdspad te communiceren naar ouders. Eerst moet het team geïnformeerd worden 

(algemene informatie) dan volgt hieruit het standpunt van team (voorkeur): traditioneel 

lesrooster versus…… Dit alles wordt dan gecommuniceerd naar ouders. Hierop volgt een 

keuze. Door Covid19 en de wens om dit natuurlijk gedegen te willen doen, verwacht Maarten 

dat in januari 2022 (globaal) een keuze kan worden gemaakt/ een eventuele verandering kan 

worden doorgezet. Wat doen de andere scholen in de buurt? VCO nu aan het oriënteren wat 

te doen na de kerstvakantie, daarna pas oriëntatie op andere roosters. Maarten gaat ook nog 

bij het Startblok langs: met Magreet heeft Maarten goed contact. Maarten verzamelt alle 

informatie; eventueel extern persoon/ bureau inschakelen. Ouderraadpleging 

(ledenraadpleging vanuit de MR voorbereiden; tijdspad maken) na informatie team? Net voor 

of net na zomervakantie. Hoe groot is die groep (vanuit MR): in kaart brengen. Venhar: Wordt 

er bij intake naar het rooster gevraagd? Wisselend volgens Maarten. Sommige scholen op 

woensdag vrij: dit kan een punt zijn voor ouders. Rosalie kan hierin ook nog iets betekenen. 

Wat kan de leerkrachtgeleding vanuit de MR betekenen? Rekenmodel: welke roosters blijven 

er over? Vanuit team voorafgenomen besluit naar ouders communiceren. In het 

werkverdelingsplan staat hoe je tot een besluit komt/ welke norm is vastgesteld: norm 

Wolderweide 70%. Denk hierbij ook aan de vraag naar het team : wat zijn zwaarwegende 

redenen om het niet of wel te doen? (bezwaren?)  

- Inzet formatie (wdg): Ellis terug van verlof: zij wordt nu ingezet voor wdg. Samantha staat nu 

voor de groep. Juf Inge gaat met pensioen per 1 januari. Op 15 december is het afscheid van 



Inge; met de school gaan we natuurlijk wel wat doen. Inge is de back-up van vervanging 

(Maarten kan altijd bellen) 

 

Na deze punten verlaat Maarten de vergadering en vergadert de MR door.  

 
6.  GMR 

Daan is herkozen.  

 
7.  Begroting 

Werkdrukgeld wordt gedeeltelijk gebruikt om het tekort te dichten: er is dus eigenlijk al een besluit 

gemaakt. Er is een compensatie gemaakt vanuit de werkdrukgelden. Is dit kloppend?  

Er is een tekort is en een opdracht vanuit SKO naar Maarten toe om te bezuinigen. Hoe kan dit? Is 

het voor iedereen begrijpelijk? Dit schooljaar geen werkdrukgelden geïnformeerd naar team/ 

inspraak? (afgelopen schooljaar was dit wel zo) 

- Begroting staat wel op de jaarkalender ingepland bij de vergaderingen voor dit schooljaar. 

 

 

 

 

 
8.  Werkverdelingsplan 

Afgelopen jaren was dit wel een groot bespreekpunt vanuit de MR: teamleden moeten weten dat dit 

de wijze is hoe er vanuit de bond o.a. wordt gewerkt. Het team heeft recht om te weten hoe het 

officieel hoort. Ieder jaar moet er een nieuw plan worden gemaakt. Opzet 2021-2022 zou weer 

opgestart moeten worden: geleding leerkrachten MR kan hierin een rol spelen en heeft een 

instemmingsrecht. Werkverdelingsplan moet eerst naar het team worden gecommuniceerd, daarna 

naar de MR (instemming). Hierin staan o.a. ook de werkdrukgelden. Meerjarenbegroting moet eerst 

met het team gecommuniceerd worden voordat dit vastgesteld kan worden. PMR kan hierin een rol 

spelen (eventuele aparte vergadering) : bespreekbaar maken bij het team.  

Rosalie stuurt een voorbeeld van een werkverdelingsplan door naar de leerkrachten. 

Bezuiniging vanuit de scholen SKO : is dit terug te vinden in de notulen van GMR ? Roos kijkt dit na: 

Dit staat op de agenda van de GMR van dinsdag 2 december: dit wordt dus nog in de GMR 

besproken. 

 
9.  Rondvraag 

 

 
10.   

 


