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Notulen MR vergadering 9 februari 2022  (in Teams) 

Aanwezig: Yvonne, Patty, Robbert, Joey, Femke, Lillian (OV) sluit later aan, Diny. 

Afwezig vanwege ziekte: Monique 

 

1. Opening 

Iedereen welkom op de eerste vergadering in 2022. Hopelijk de laatste in Teams. 

2. Mededelingen voorzitter 

De agenda volgorde wordt enigszins aangepast. 

3. Notulen MR vergadering 1 december 2021 

Patty heeft het lijstje Lief en Leed op Share point geplaatst. Het is beter om dit aan de 

OneDrive van MR toe te voegen. Zij zal nagaan welke documenten nog meer verplaatst 

moeten worden. 

T.a.v. de actielijst: 

- Navraag bij GMR Arbobeleidsplan: De GMR neemt dit mee als het verzuimplan besproken 

wordt. Daarna wordt het gepubliceerd. 

De bijeenkomst MR-GMR die 21 februari plaats zou vinden is uitgesteld. 

- Afstemmen aansluiten bij OV vergadering: Joey is naar de OV vergadering van 24 januari 

geweest. Er is onrust over o.a. traktatie bij Kerst. De communicatie verliep niet naar wens. Er 

moet samen met het team bekeken worden, wat mogelijkheden zijn, ondanks corona. 

Oudergeleding heeft afgesproken om niet elke OV vergadering aan te sluiten 

4. Mededelingen Yvonne 

Bestuur 

Petra de Jager is gestopt als bestuurder. Er is overleg geweest binnen de organisatie met alle 

geledingen. Er is een interim benoemd voor een jaar (Jeroen vd Berg). Voor daarna zal er een 

nieuwe benoeming komen. Het bestuurlijk management team dat opgestart is blijft gelukkig 

behouden. 

Voortbestaan Kinderboom 

Er is bij de gemeente een opinie vergadering geweest. Danny Bom heeft daar een 

presentatie gehouden. Het is wel duidelijk geworden dat er in de komende jaren een tekort 

aan lokalen in Kaatsheuvel zal zijn. 17 februari is er een stemming in de gemeenteraad. De 

verwachting is dat het kwadrantenmodel van de baan zal zijn. Zodra er groen licht gegeven 

is, wordt de “verbouwing” weer opgepakt en gaan werkzaamheden verder. Op 21 februari 

heeft Yvonne hiervoor al een afspraak gepland. 

Prognose 

We groeien door, waardoor een negende lokaal nodig is. Er wordt gekeken of dit in 

combinatie met lokalen voor kinderopvang gerealiseerd kan worden. De huidige 

noodlokalen worden vervangen. Van de twee nieuwe die er komen zou er dan één gebruikt 

kunnen worden door een extra groep 1-2. Dit ook als extra argument bij de gemeente, de 

school heeft een extra lokaal nodig. 

Directie-overleg 

Een medewerker van p&o heeft uitgelegd dat binnen Leerrijk voortaan alle scholen volgens 

de wettelijke regeling (cao) moeten gaan werken. Uitgaande van een werkweek van 40 uur, 
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moet aan de hand van schooltijden bepaald worden hoeveel uur er voor elke dag staat. 

Werktijdfactoren hebben dan geen drie getallen meer achter de komma. 

Organisatorisch is het het gemakkelijkst als er een 5-gelijke-dagen-model wordt gehanteerd. 

Op onze school zijn de schooltijden nu net aangepast en acht de MR het niet wenselijk om 

daar verandering in te gaan brengen. Wat de eerlijke verdeling over de week moet worden, 

zal met het team moeten worden besproken. Pmr moet ermee instemmen. Tijdens de 

studiemiddag op 16 februari staat dit geagendeerd. 

Inspectiebezoek 

Tijdens het inspectiebezoek in 2020 werd gekeken of op Kinderboom uitgevoerd werd wat 

op Leerrijk niveau gezegd werd. Wij herkenden ons niet in de bevindingen van de inspecteur. 

In de enquête na afloop is dit gemeld, wat resulteerde in een nieuw bezoek. Omdat er m.n. 

negatief geoordeeld werd over de zorg, hebben Yvonne en Stephie een presentatie over de 

zorg op Kinderboom gemaakt. Tijdens het overleg was ook de beleidsmedewerker van 

Leerrijk aanwezig. De inspecteur was nu positief en gaf tips voor nog meer kwaliteit. Er zal 

geen tussentijdse aanpassing van de onvoldoende gedaan worden. Wel een vermelding van 

de bevindingen. 

5. Begroting BS Kinderboom 2022 

- Normaliter komt de vergoeding op basis van het aantal leerlingen per 1 oktober in het 

volgende schooljaar. Dat betekent dat bij groei het geld te laat binnen komt, en bij krimp er 

relatief geld te veel is. Leerrijk wil dit niet en vergoed per 1 oktober. 

- NPO gelden wordt met een jaar verlengd, omdat er onvoldoende mensen beschikbaar zijn 

en er nog steeds veel uitval is waardoor er geen continuïteit is. 

- Prestatiebox PO, is voor personeel vrij inzetbaar. (bv scholing, wereldburgerschap) Hiervoor 

staat nog geen budget aangegeven. Yvonne doet navraag. 

- Schoonmaakkosten zijn best hoog. De kwaliteit hiervan laat te wensen over. Yvonne heeft 

gesprekken met het schoonmaakbedrijf hierover. Er is een opzegtermijn van 3 maanden, 

maar wat dan? Er zijn niet veel bedrijven beschikbaar. Vanwege de verplichte Europese 

aanbesteding waren we verplicht om met dit bedrijf in zee te gaan. Yvonne is er volop mee 

bezig. Zij komt hier later op terug. 

- De begroting kom op het einde van het jaar positief uit. 

6. Vakantierooster 2022-2023 

Er ligt een advies van bovo. Wij gaan hier in mee. De jaarplanning wordt hier op aangepast, 

met invullen van studiedagen etc. Lilian doet bij OV navraag over de wens om op 6 

december wel of niet vrij te roosteren voor de kinderen. 

De jaarplanning die steeds verder gevuld zal worden komt later terug bij MR. 

9. Jaarplan Arbo en RI&E 

Er zijn geen wijzigingen bij Arbo zaken. Omdat vanwege corona de afgelopen twee jaar geen 

herhalingscursussen BHV geweest zijn, dreigen diploma’s te verlopen. Yvonne is aan het 

onderzoeken of  er een bureau is dat cursussen verzorgt om dit te voorkomen. Ook zal er 

nog een ontruimingsoefening ingepland moeten worden. 

In februari worden de vragenlijsten Successpiegel uitgezet. In onze bijeenkomst van 13 april 

kunnen de resultaten dan besproken worden. 

10. Stand van zaken nieuwe aanmeldingen 

We hebben nu 203 leerlingen. Er is dit schooljaar een instroom van 14 leerlingen en er staan 

nog kennismakingsgesprekken gepland. 

We blijven dus groeien. 

11. Onderhoudsplan 
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Na 17 februari als het besluit over het kwadrantenmodel genomen is, wordt duidelijk hoe 

het op de lange termijn verder gaat. Het dak, ventilatie en dubbelglas zijn inmiddels 

aangepakt. 

12. Inbreng OV 

Er is onvrede over de samenwerking team en OV. Ouders voelen zich soms buitenspel gezet 

en alleen goed voor de boodschappen. Zij willen graag meedenken en ideeën inbrengen. Het 

enthousiasme dat er bij OV leden was, wordt hierdoor minder. 

Knelpunt is dat vanwege corona niet alles kan en mag. Yvonne heeft het team geadviseerd 

om te kijken wat wel kan. Op 14 maart is de volgende OV vergadering. Yvonne sluit hierbij 

aan. 

13. Actie- en vergaderkalender 2021-2022 

We lopen de lijst na. 

14. Bespreekpuntenlijst december 2021 

NPO: Yvonne moet hiervoor verantwoording afleggen. De inzet is verlengd en wordt 

verdeeld over twee jaar. 

15. Rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

Hierna verlaat Lilian de vergadering 

 

7. Personele zaken en formatie 2022-2023 

- Per 1 maart is een administratief medewerker benoemd bij alle scholen van Leerrijk. Zij zal 

voor taken verlichting van zowel directie als leerkrachten ingezet worden. Welke taken dat 

precies zijn moet nog vastgesteld worden. Op onze school zal zij op donderdag en vrijdag 

werken. 

- Omdat de kleuterklassen groeien is gezocht naar een extra ondersteuner voor groep 1/2.  

Op 14 februari start deze ondersteuner en zal tot de zomervakantie op maandag en 

donderdag werkzaam zijn. Zij deed administratieve werkzaamheden bij de Kinderopvang en 

doet nu deeltijd Pabo. 

- Door de groei ziet het er naar uit dat we in 2022-2023 kunnen starten met dezelfde 

groepen als nu en mogelijk gedurende het jaar een negende groep. Hoewel er dit schooljaar 

geen combinatiegroepen zijn, kunnen we dat voor de toekomst niet uitsluiten. Er komen ook 

aanmeldingen binnen voor leerlingen anders dan kleuters. Yvonne bekijkt steeds of het qua 

leerlingenaantal in een groep wenselijk is om een leerling wel of niet aan te nemen. 

8. Schooljaarplan 2021-2022 tussentijds 

Veel zaken zijn in gang gezet en lopen, maar niet in het beoogde tempo. 

Corona is niet weg zoals NPO doet vermoeden. Er wordt veel gevraagd van mensen, daarom 

zijn sommige zaken op een lager pitje gezet. 

Er is ook wel iets gebeurd met de kinderen wat zich uit in gedrag, motivatie en het omgaan 

met elkaar. In de bovenbouw is hier intensief op ingestoken. Kinderen hebben weer grenzen 

nodig. Joey tipt als suggesties: De vreedzame school. 

 

Hierna verlaat Yvonne de vergadering 

 

16. ingekomen stukken 
Team: 
- notulen studiebijeenkomst 16 november 2021: - 
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- notulen studiedag 6 december 2021:- 
- notulen teamvergadering 16 december 2021: - 
- notulen studiemiddag 10 januari 2022: - 
GMR: 
- notulen GMR 24 november 2021: - 
- notulen GMT 20 december 2021: - 
- GMR nieuwsbrief 
17. Jaarverslag MR 2021 
We doen een aantal aanpassingen. Diny voert ze door en zal het verslag dan naar MR leden 
mailen. Femke zorgt dat ze op de website komen. 
18. MR financieel jaarverslag 2021 
Er is nog onduidelijkheid over een bedrag waarvan niet duidelijk is waaraan het besteed is. 
Patty heeft dit nagevraagd bij Leerrijk, maar heeft nog geen antwoord gekregen. 
Ook is er onduidelijkheid over het declareren van oppaskosten en reisgeld. Diny gaat dit na 
in de cao. Zodra Patty antwoord heeft vanuit Leerrijk laat zij ons dat weten. Vaststelling kan 
nu nog niet plaatsvinden. Dit zal opnieuw geagendeerd worden. 
MR begroting 2022 
We gaan akkoord met de begroting. 
19. MR verkiezingen 
Op het einde van dit schooljaar loopt het termijn van Robbert af, en gaat Monique stoppen 
omdat daarna geen kinderen meer op Kinderboom heeft. Het termijn van Femke loopt af (zij 
verving tot nu toe Elly). Femke weet nog niet of zij zich herkiesbaar zal stellen. Zij laat dit 
tijdig weten. Diny heeft een tijdsplanning gemaakt voor het hele traject. 
20. BVL/Arbo 
Vanwege corona konden een aantal activiteiten niet door gaan. Er wordt nu bekeken wat 
hiervan nog ingehaald kan worden. 
21. Sluiting 
 
Aktielijst 
Documenten verplaatsen naar MR account      Patty 
Navraag beschikbaar budget prestatiebox po                                                   Yvonne 
Stand van zaken rondom schoonmaak                                                               Yvonne 
Jaarverslag MR 2022 aanpassen       Diny 
Jaarverslag MR 2022 op website plaatsen      Femke 
Cao nagaan: faciliteiten MR        Diny 
Brieven met oproep nieuwe ouders en personeel versturen volgens planning    Diny 


