
Notulen Mr vergadering
15- 11- 2021 | 19.15- 20.30 uur | Vergadering geopend door Egbert van Rhee

Notulist: Marleen Oude Geerdink

Aanwezig

Namens de OV: Nick, Maikel
Namens de MR: Rutger, Elise, Marthe, Ivo, Egbert, Susan, Niek en Marleen.
Gasten: Jasper Helthuis (ouder) en Nick Rappa (vanuit de OV).

Egbert opent de vergadering met een regel uit Romeinen 8 vers 22.

Goedkeuring notulen

Notulen van 27 -09- 2021 worden goedgekeurd.

1. Inkomsten OV vanuit sponsoring

- Het idee is ontstaan om via een website bestellingen te plaatsen om hiermee geld te
creëren voor school.

- Rutger heeft bij de OV de vraag neergelegd of dit op dit moment nodig is omdat de OV
laag in kas zit.

- Rutger gaat met het bestuur van de OV in gesprek over budget en begroting. Dit gesprek
wordt afgewacht voordat er eventueel andere maatregelen genomen worden via
sponsoring.

- Mocht de OV overgaan tot sponsoring moeten er duidelijke kaders afgesproken worden
om helder en transparant te zijn.

2. Aantal leerlingen teldatum 1 oktober

- Op dit moment wordt op 1 oktober de begroting en financiering bepaald n.a.v. het aantal
kinderen op deze datum.

- Voor volgend jaar wordt verwacht dat er gestart kan worden met 200 + leerlingen.
- Keerzijde van deze groei is dat de kleutergroepen groot zijn. Er zijn aan het begin van het

jaar echter net te weinig ‘nieuwe’ kinderen om een extra groep te starten.
- Ouders geven nu al aan dat de groepen in de onderbouw zo groot zijn.
- Lerarentekort is dreigend aanwezig, ook bij ons.

3. Begroting

- Rutger heeft de begrotingsgesprekken gevoerd met het bestuur van PCO.
- Er zijn twee grote posten begroot:



1: het plein ( aankleding, speelmateriaal groot en klein. Hier is €40.000 voor begroot.
Daarnaast is er vanuit de NPO middelen klein spelmateriaal voor bewegend leren
aangeschaft.
2: Davinci methode. Deze is voor de zaakvakken, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur
i.c.m. de creatieve vakken en lezen, met de nadruk op groepsdoorbrekend werken in
groep 3,4,5 en 6,7,8.

4. Vervanging leerkrachten/ leerkrachten tekort.

- Ook de Huve ervaart een dreigend lerarentekort.
- Vanuit de Huve is het wenselijk om hier een ‘noodscenario’ voor te bedenken.
- Marthe geeft aan dat het misschien een idee is om vanuit de Pabo te gaan werven.

Rutger geeft aan dat dit ook niet lukt. De vijver waar we uit kunnen putten is zo goed als
leeg.

- Vanuit de MR wordt aangegeven dat het zo goed mogelijk waarborgen van de
onderwijskwaliteit het allerbelangrijkste is en meegenomen dient te worden in de
‘noodscenario’s’.

- Scenario’s om te bespreken en te overwegen:
- 1. vierdaagse schoolweek
- 2. leerlingen verdelen (rekening houdend met de zelfstandigheid van de jaargroepen)
- 3. groepen samenvoegen
- 4. iemand buiten het onderwijs inzetten als toezichthouder
- Men wordt van harte uitgenodigd om hierover mee te denken.

5. Omgang Corona Maatregelen

- Formeel is het onderwijs redelijk vrijgesteld van maatregelen. Uitgezonderd van de 1,5
meter regel voor personeel.

- Om de gezondheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn er aangepaste maatregelen in
werking gesteld wat betreft ouders en volwassenen in school.

- Ouders zijn via Parro geïnformeerd over deze aanpassingen.

Zonder directie

6. Vervanging zwangerschap MR leden

- Bij personeel is de vraag uitgezet wie het verlof van Susan, Elise en Marleen over wil nemen.
Niek Geerdink heeft zich hiervoor als enige aangemeld. Om deze reden is hij aangenomen
voor deze vervanging. Hij zal het personeel vertegenwoordigen in de tijd van Susan, Elise
en Marleen met verlof zijn.

- Niek zal waarschijnlijk tot de herfstvakantie 2022 de MR versterken.

7. Foto MR voor op website

- Idee pasfoto aanleveren. Marleen maakt wel een document voor op de website met
naam en evt. functie.

- Voor volgend jaar evt. bij de schoolfotograaf.

8. Wat verder ter tafel komt.

- Er is geen gebruik gemaakt van dit onderdeel.
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Rondvraag

- Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Volgende vergadering

Maandag 17 januari 19.15 uur- 20.45 uur.
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