
Notulen MR vergadering 25 mei 2021 
 AGENDA 
1. Opening  
 
2. Notulen van Maarten van vorige vergadering goedkeuren 
 De notulen zijn goedgekeurd 
 
3. Update verbouwing en stand van zaken unilocatie (toelichting door Petra de Waard van  
 Twijs) 

De officiële status is nu nog niet bekend. Het laatste rapport gaat nu naar de 
gemeenteraad. Maarten stelt voor en dringt bij Petra de Waard aan om de wethouder 
een brief te sturen om te vragen naar de officiële status van het plan.  
Dossier opbouw is belangrijk voor de langere termijn. 

 
4. Mededelingen AC (Willemijn): 
 Stand van zaken buitenlokaal? 
  De zware tafeltennistafel moet nog verplaatst worden. 
 Andere punten? 

 Schoolreisje en sportdag worden momenteel georganiseerd. 
 
5. Mededelingen Directeur (Paulien) 
 Stand van zaken online onderwijs/ corona maatregelen. 

 - School gaat nu makkelijker om met de Coronaregels. 
 - Kamp is doorgegaan en was geweldig. 
 - De school heeft de zelftesten voor al het personeel binnengekregen. 
 - Er is een hoge testbereidheid bij ouders waardoor er weinig ziekmeldingen zijn. 
 - Schoolreisjes gaat door op 11 juni (1 / 2 ) en 15 juni (3 t/m 8). 
 - Musical 2 juli. 

- Helaas geen eindfeest. Wel een thema afsluiting van de Noordwijkse methode  
 met de kinderen op 17 juni. 

 NPO-gelden 
- 700 Euro per leerling. Investering op de langere termijn.  
- Taal- en rekencoördinator opleiding.  
- Ook op cognitief gebied en sociaal-emotioneel gebied.  
- Gedragsspecialist wordt uitgebreid.  
- Bij spelling zien we een verandering door Corona, het niveau is gezakt.  
 Hier willen we ook meer op inzetten.  

 Personele ontwikkelingen 
 1 juli wordt de formatie bekendgemaakt en 6 juli is de doorloop middag. 

 Jongens-meisjes verdeling 
Paulien heeft een brief gestuurd naar de betreffende klas en sindsdien zijn er geen 
vragen meer gesteld. 

 Informatievoorziening ouders 
 Geen. 

 Studiedagen en uitgeroosterde lesdagen Tijo:  
Woensdag 22 september, maandag 25 oktober, donderdag 2 december, maandag 
7 februari (uitgeroosterde lesdag), dinsdag 22 maart, donderdag 14 april, 
woensdag 1 juni, vrijdag 1 juli (uitgeroosterde lesdag) – instemming MR vereist. 
De MR stemt in met deze data.  
De studiedagen worden zo gepland dat iedere leerkracht daar een keer last van 
heeft. Leerkrachten zijn namelijk verplicht om op de studiedag aanwezig te zijn. 

 
 
 
6. Mededelingen GMR (HP)  



- Prestatie box middelen inzet (hoe kan je nieuw personeel begeleiden/belonen) Paulien  
zegt dat deze box in het verleden werd gebruikt voor andere zaken.  
HP praat Paulien bij indien er meer bekend wordt. 

 - Het is landelijk moeilijk om goede schoolleiders te vinden. Indien je mensen in onze  
huidige personeelspoule kent die geschikt worden geacht om de rol van schoolleider op 
zich te nemen, spreek deze mensen dan eens aan.  

- Paulien: Dit is al gedeeld met het personeel. Paulien vindt het behouden van 
schoolleiders net zo belangrijk als het vinden ervan. Vaak komt er veel bij 
ambulante mensen op het bordje waardoor het eigen werk in het geding komt.  
- Titia: Er komt een kweekvijver voor coaches die beginnende schoolleiders 
ondersteunen. Ook schoolleiders die al langer op hun post zitten zouden beter 
ondersteund en gecoacht moeten worden. 

 - Solvabiliteitspositie en tekorten. Er was/is een tekort voor 2020, 2021 en 2022. Dit wordt  
  besproken met de raad van bestuur. 
7. Wvttk/ rondvraag 
  Geen. 
8. Besloten deel - alleen MR 
  Geen. 
 


