
 
Notulen MR vergadering 2 juni 2021 
 

1. Opening 

Voor het eerst dit schooljaar gelukkig weer live op school. 

2. Mededelingen voorzitter 

Er zijn geen mededelingen. 

3. Notulen MR vergadering 20 april 2021 

T.a.v. de aktielijst: 

Het zand uit de zandbak wordt deels door de school en deels door de gemeente betaald. 

Komende maand wordt het zand vervangen. 

4. Mededelingen Yvonne 

- Kwadranten model: Er is een opinie vergadering bij de gemeente geweest. Vooraf was 

gedacht dat er een beslissing genomen zou worden, maar dat gebeurde nog niet omdat 

verschillende partijen meer tijd wilde nemen om de cijfers te bestuderen. Er zullen nog 

gesprekken plaats vinden. Na de vakantie zal een besluit genomen worden. De cijfers laten 

zien dat de Kinderboom open moet blijven. 

- Yvonne is in gesprek geweest met KMB, gemeente en een bedrijf dat cabins gaat leveren. 

Er zullen er twee geplaatst worden voor groepen van 20 kinderen. Mogelijk dat op termijn 

de cabins in de ochtenden door school gebruikt gaan worden. Het is de bedoeling dat de 

cabins in een schoolvakantie geplaatst gaan worden. 

- Het leerlingaantal per 1 oktober is 192. Kleutergroepen starten met 24 leerlingen. In 

februari zullen er naar verwachting ± 30 zijn. Het is zaak het goed te blijven volgen vanwege 

de begeleiding en de ruimte. Einde schooljaar is het totaal aantal leerlingen max 225. 

Mogelijk dat een 9e groep op termijn nodig is. 

- De klus om het dak te vervangen is te groot om in de zomervakantie te klaren, daarom is er 

vervroegd al mee gestart. Op 15 juni heeft Yvonne overleg waarin de verdere planning 

besproken zal worden. 

- Er zijn klikgesprekken geweest voor de vacatures op onze school.  

5.Nationaal Programma Onderwijs (NPO)   

Het team heeft speerpunten waarin geïnvesteerd moet worden, besproken tijdens de 

studiedag. (begrijpend lezen, zelfregulatie en nieuwkomers) Ook scholing is een onderdeel. 

Vanuit het ministerie is een keuzemenu beschikbaar gekomen. Yvonne heeft een schoolscan 
gemaakt. Er komt € 700 per leerling beschikbaar. Deze subsidie stopt na twee jaar. 10% van 
dit bedrag moet bovenschools ingezet worden. Niet meer dan 50% mag ingezet worden 
voor personeel, om te voorkomen dat over twee jaar het bestuur financiële verplichtingen 
niet zou kunnen nakomen. Er zou misschien beter nu ook al gekeken moeten worden naar 
natuurlijk verloop. Financiën moeten sowieso goed in de gaten gehouden worden. Er is 
onvoldoende zicht op de geldstromen, aldus Yvonne. Er is geen openheid. Vanuit de 
overheid zal er nog informatie komen over hoe het over twee jaar verder gaat. 
Met behulp van de input van het team tijdens de studiedag, maken Yvonne en Stephie een 
voorstel. Het moet wel allemaal snel geregeld worden, want het moet volgend jaar ingaan. 
Yvonne zal informatie over NPO naar MR mailen, zodat MR leden zich in kunnen lezen. 
6. Jaarplanning 2021-2022 
Er worden enkele aanpassingen op het voorstel gedaan. 



7. Schooltijden 
- Verslag extra MR vergadering 17 mei 2021: geen opmerkingen 
- Na het bekend worden van de uitslag van de peiling zijn bij MR twee reacties van ouders 
gekomen, met de vraag of het definitief door zal gaan, en de vraag of er opvang door school 
geregeld wordt tot een uur na schooltijd. 
Yvonne heeft meerdere reacties gekregen, zowel positief als negatief. Yvonne is met KMB in 
overleg voor eventuele tijdelijke opvang van leerlingen tot een uur na schooltijd, tot de 
ouders met hun werk afspraken gemaakt hebben. 
- organisatie van het overblijven: 
Werving voor vrijwilligers is gestart. Er zijn er 3x per week nodig voor 8 klassen, plus 1x per 
week voor 4 klassen. Enkele ouders hebben zich aangemeld. De voorkeur is voor 2 shifts: 2x 
een half uur. Voor de kleuters rekenen we op een half uur tijd voor eten. Voor groep 3 t/m 8 
een kwartier eten en een kwartier buiten. Er zullen waarschijnlijk ook nog mensen van TSO 
Smiley aansluiten. Er moet een vergoeding komen voor de vrijwilligers. De vraag is of we 
daar de ouders een losse bijdrage voor kunnen vragen, of dat de ouderbijdrage verhoogd 
moet worden. Dit zal nog besproken moeten worden met OV.  Er zal nog een keer een 
oproep via Parro gedaan worden. Eventueel zouden klassenouders in elke groep actief 
kunnen werven. Op de website moet nog gemeld worden dat met ingang van het komende 
schooljaar we met een continurooster werken. 
8. Inbreng OV 
Er is een oproep uitgegaan voor nieuwe OV leden. Dit was nodig om het werk van het 
bestuur te verlichten. Er zijn drie aanmeldingen gekomen. 
9. Actie- en vergaderkalender april 2021 
De definitieve begroting Kinderboom 2021 is nog niet gepresenteerd. Yvonne gaat dit alsnog 
doen. 
10. Bespreekpuntenlijst april 2021 
We lopen de lijst na. 
11. Rondvraag 
Petra: Is er dit jaar een afsluiting voor groep 8? Waarschijnlijk gaan zij in de voorlaatste 
schoolweek op kamp, met aangepast activiteiten. Dat wordt deze week met de leerkrachten 
besproken. 
 
Na dit punt verlaat Lynn de vergadering. 
 
12. Formatie 2021-2022 
Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk met de wensen van de mensen rekening te 
houden. 
Yvonne laat een mogelijk voorstel horen, voor zover er zaken duidelijk zijn. Er ligt nog niets 
vast. Er gaat een externe sollicitatieprocedure gestart worden. Vanuit MR zal Monique 
aansluiten in de sollicitatiecommissie. 
13. Taakbeleid 
Dit zal met het team besproken worden, nadat de formatie rond is. 
13a. QuickScan 
Deze is uitgezet voor 18 personeelsleden. Er was respons van 12 (67%) Yvonne benoemt de 
opvallendste punten: administratieve verplichtingen en regeldruk worden als hoog ervaren. 
Een meerderheid vindt dat zij het werk in te weinig tijd moet uitvoeren. De slechte 
klimaatbeheersing heeft een negatieve invloed. 
13b. Successpiegel 
Deze is ingevuld door leerlingen, ouders en team. Yvonne heeft opvallende punten 
verzameld, deze nemen we door. Corona heeft wellicht een invloed gehad op het invullen. 



Over sommige punten zijn zowel leerlingen, ouders als team het eens. (leerlingen meer 
uitdagen) Ouders willen meer gehoord worden. Dit was overigens voor corona ook al. 
De resultaten van de QuickScan en Successpiegel moeten nog in het team besproken 
worden. 
 
Na dit punt verlaat Yvonne de vergadering. 
 
14. Ingekomen stukken 
Team: 
- Notulen studiemiddag 1 april 2021: geen opmerkingen 
- Notulen teamvergadering 13 april 2021: geen opmerkingen 
15. Uitslag verkiezingen 
Er zijn 66 stembiljetten ingeleverd. Met 51 stemmen wordt Joey de Bell het nieuwe MR lid. 
Donderdag 3 juni zullen ouders geïnformeerd worden. Joey wordt uitgenodigd voor de MR 
vergadering van 30 juni. 
16. Activiteitenplan MR 2021 – 2022 
Dit zal door het personeelsdeel opgepakt worden. Diny heeft al aanpassingen gedaan. Patty 
en Elly gaan daar nog feedback op geven. 
17. BVL en Arbo 
In week 24 is het verkeersweek voor groep 1 t/m 6 met als thema verkeersborden en 
omgeving van de school. Groep 1 t/m 4 gaat onder begeleiding van stagiaires en 
onderwijsassistente op speurtocht door de wijk. Voor groep 5 en 6 is er ter afsluiting een 
verkeersquiz. 
Waarschijnlijk zijn er twee ouders die verkeersouder willen worden. Elly is hiervoor in 
onderhandeling met twee personen. 
Wie haar BVL-taken over gaat nemen, moet in het Taakbeleid nog geregeld worden. 
18. Sluiting 
 
 


