
 
 

Notulen MR vergadering 

Dinsdag 20 april 2021 

Tijd: 18.30 uur – 20.00 uur via teams 

 

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

1.  Opening 

welkom 
2.  Notulen vorige vergadering 

vastgesteld 

 
3.  Inbreng directie 

- Inzet werkdrukgelden: het team heeft ingestemd met het starten van een 15e groep vanuit 

deze gelden. (zie punt 8 voor vervolg) 

- Coronabeleid: we volgen de richtlijnen vanuit RIVM. BSO is sinds deze week weer open: 

kinderen zitten dan wel door elkaar. Tot nu toe zijn er 2 klassen in quarantaine geweest. 

Prettig dat ouders melden dat ze getest worden en/of positief zijn en dan ook hun kind(eren) 

thuishouden wanneer zij zelf getest worden. Verkouden kinderen liever thuisblijven i.v.m. 

overbrengen verkoudheid waardoor andere kinderen en leerkrachten ook weer getest 

moeten worden. Er zitten wel nog regelmatig kinderen dus thuis, ook dit heeft invloed op de 

werkdruk bij het team. 

- zelftesten personeel komen voor elke school vanuit het ministerie van onderwijs z.s.m. 

binnen. Er kan 2 keer per week door leerkrachten preventief getest worden. Dit is niet 

verplicht. 

- Oriëntatie schooltijden aankomend schooljaar 

- Schooljaar 2021-2022 15 groepen. Formatie nog een puzzel, verschillende opties worden 

bekeken en doorgesproken met het team: schoolbelang gaat voor persoonlijke wensen. 

Groepen 7 en 7/8  (volgend jaar 2 groepen 8): er zijn vrijwillige aanmeldingen voor het maken 

van 2 gelijkwaardige groepen 8. Voor de meivakantie kijken de leerkrachten groepen 7, IB en 

Maarten naar de indeling van de groepen 8. Dit wordt eerst naar de betrokken leerlingen en 

ouders gecommuniceerd, daarna naar alle ouders van de twee groepen.  

- Formatie gaat na de meivakantie naar het team, daarna naar de MR (MR-vergadering van 7 

juni) en wordt dan aan alle ouders bekend gemaakt. 

- Kleuterklassen zitten vol schooljaar 2021/2022. We willen geen stop. Maarten, MT en 

onderbouw-leerkrachten gaan kijken naar mogelijkheden, bijvoorbeeld door extra handen in 

de klas.  

- stand van zaken Nationaal Programma Onderwijs: in april is alles in kaart gebracht. Er is een 

scan geweest ( nationaal cohort onderzoek, schoolontwikkelingsgesprek en Kanvas) Voor de 

besteding van het geld kan gebruik worden gemaakt van een zogenaamd keuzemenu. De 

voorwaarden zijn wel onduidelijk. In het lokaal beraad is hierover ook gesproken. SKO heeft 

een vacature uitgezet voor een projectleider om de scholen hiermee te kunnen 

ondersteunen. Voor de Wolderweide wordt het geld hoogstwaarschijnlijk gebruikt voor RT 

individueel of in kleine groepjes. Het bedrag is bepaald op zo’n E700,-  per leerling. Hiervan is 



een gedeelte vrij te besteden. Sommige leerkrachten van de Wolderweide hebben 

aangegeven wel meer te kunnen werken/ kunnen hierin wat betekenen.  

- Ontwikkeling opbrengsten: einde schooljaar 2019-2020 waren gemiddeld de opbrengsten 

van met name rekenen en spelling gedaald. Dit schooljaar blijkt dat de middenopbrengsten 

juist gemiddeld genomen zijn gestegen. Complimenten naar het team w.b.t. de online lessen. 

- Subsidie aanvragen voor extra ondersteuning: dit kan weer aangevraagd worden voor 2 mei. 

Dit staat los van het Nationaal Programma Onderwijs. 

- Algemeen: mededelingen inzet personeel door afwezigheid van teamleden. Verandering van 

bezetting van de onderbouw coördinator. 

 
4.  Binnengekomen : 

- Mr jaarverslag: besproken, aangepast en vastgesteld 

- Vertrek Koen Oosterbaan SKO. GMR kan navraag doen hoe dit nu verder gaat: vervulling 

vacature? 

 
5. 

 
Jaarplan 

Afgerond 
6. Rooster van aftreden / verkiezing 

Erwin mailt een vacature-tekst. Graag hierop reageren. De vacature kan in het Wolderweetje 

worden gezet en ook verspreid worden via Parro. Erwin mailt de vacature naar de PMR. 12 mei 

wordt dit geplaatst, tot 2 juni kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Bij eventuele verkiezingen 

wordt Marianne (ICT) ingeschakeld, zodat dit digitaal kan plaatsvinden.  
7. GMR 

 
8. Werkverdelingsplan en werdrukgelden 

PMR-leden hebben achtergrondinformatie naar het team verzonden met daarbij het 

werkverdelingsplan. Iedereen kon zich zo goed inlezen. Op de studiedag is dit besproken, konden 

mensen vragen stellen en kon het werkverdelingsplan vastgesteld worden.  Het voorstel voor het 

maken van een 15e groep vanuit de werkdrukgelden is aangenomen. Hierna zijn mensen uiteen 

gegaan (o.a. per bouw) en heeft iedereen bekeken wat de wensen zijn voor verdere inzet van de 

werkdrukgelden. PMR heeft hier een samenvatting en voorstel van gemaakt : onderwijsassistent 

onderbouw met lesbevoegdheid, RT taal (lezen)en rekenen groepen 3 t/m 8, verrijkingsklas. Het 

team is nu gevraagd om te stemmen op dit voorstel. Voor de meivakantie kan dit dan naar het MT 

worden gestuurd wanneer blijkt dat de meerderheid het hiermee eens is en kan het MT bekijken 

wat mogelijk is, hoe dit te verdelen. Team dacht goed na over het schoolbelang ipv persoonlijk 

belang. Het was prettig dat iedereen betrokken was, in gesprek kon met elkaar hierover en zo kon 

meedenken.  

 
9. Rondvraag 

Josine: verhoging kampgeld groepen 8 voor aankomen schooljaar, moet de MR hiermee instemmen? 

Nee dit staat los van de vrijwillige ouderbijdrage en kan terugkomen bij de Algemene 

ledenvergadering aankomend schooljaar. 

Erwin: onderbouw coördinator is nu een iemand anders. Is hier een vacature voor geweest? Ankie 

licht dit toe: Maarten is persoonlijk bij de betrokken leerkrachten geweest en dit is in goed overleg 

gebeurd.  

 
10.  

 


