
MR vergadering 10-2-2021 
Digitale vergadering via Teams 

Aanwezig: Simone, Agnes, Ingrid, Lars en Milou 

 

1. Welkom  

• Notulen 09-12-2020 : goedgekeurd. 

 

2. Heropening scholen 

• Communicatie vanuit het bestuur: directeur Zuiderpad heeft besloten als het voor 

kinderen veilig was om te komen mochten ze naar school. 50% was aanwezig. De 

andere directeuren hebben gekeken naar of het veilig en verantwoord was voor OP 

en OOP om naar school te komen (ook met de Coronaregels).  

• Cohorten mengen, mocht nu niet door Corona. Code oranje normaal wel open maar 

dan mengen tussen cohorten. Dit is de rede dat Antonius dicht was.  

• Ouders houden nog niet overal 1,5m afstand en mondkapjes worden nauwelijks 

gedragen. Simone zal nogmaals ouders attenderen vanavond.  

 

3.  Werkverdelingsplan 21-22 

• Vanuit het team en Simone is een grote behoefte aan zekerheid. Hoe ziet volgend 

schooljaar eruit en wat is op dit moment het belangrijkste? Door de bezuinigingen 

binnen K&K moeten er mensen weg.  

• Afgelopen studiedag (3 febr.): hoe kun je met de fte’s puzzelen om een goede verdeling 

te krijgen in leerlingen en leerkrachten?  

• Er zijn 3 opties gemaakt waarbij optie A de voorkeur heeft. Optie B en C hebben veel 

overeenkomsten.  

• Tijdens de studiedag van 4 maart wordt het duidelijk hoeveel fte’s er per unit mogelijk 

zijn. Het is dan nog niet bekend wie er weg moeten maar wel hoeveel er mogelijk (en 

niet mogelijk) is.  

• Tijdens de MR vergadering van 24 maart wordt het formatiegedeelte ter toetsing 

voorgelegd.  

• MR oudergeleding krijgt de mogelijkheid om het bestand door te nemen, reactie voor 

eind week 7. 

 
4. Tussenevaluatie schooljaarplan 

• Op de studiedag van 3 febr. is besproken welke punten uit het schooljaarplan 
doorgeschoven moeten worden door de situatie rondom Corona en de 
bezuinigingsmaatregelen.  

• Prioriteit 1 : welbevinden van de kinderen. Prioriteit 2: werken in units.  

• LIST : Lezen is top! Wetenschappelijke onderbouwde methodiek. Gebaseerd op een 
systeem waarop de leesmotivatie een belangrijke motor is. Kinderen die achter blijven 
krijgen een verlengde instructie. Mini leeslessen in de ochtend : opdracht bij het lezen 
die ook wordt nabesproken. Het stimuleert kinderen om beter te worden in technisch 
lezen, ze ontdekken heel veel in de boeken.  

• Kijkwijzer en wereldoriëntatie worden dit schooljaar niet afgenomen. Filmpje 
huisstijlen is ook op de lange baan gezet.  



 
5. Stand van zaken financiële situatie K&K en antoniusschool (incl. vragen begroting) 

• Internbestuurder die orde op zaken moet gaan stellen. Personeel dat weggaat of niet, 
soms staat het nog niet op papier soms wel. Alles moet inzichtelijk gemaakt worden.  

• Ziekteverzuim: wordt het minder? Verplaatsen gaat gebeuren (mobiliteit), kan zorgen 
voor hoger ziekteverzuim. Dit zal effect hebben → wel of geen verzekering?  

• Cijfers moeten binnen nu en 2 weken duidelijk zijn.  

• Sinds december niks meer gecommuniceerd vanuit Kans en kleur, dit zorgt voor 
enorme onzekerheid ook bij de directeuren.  

• Je kunt geen mensen ontslaan zonder sociaal plan, dit is er niet. Dus er is nog 
vertrouwen dat het goed komt.  
 

Vragen die door de MR zijn ingediend bij de GMR (11-12-2020) 

• Voorzitter GMR geeft aan dat de vragen gingen over schoolniveau. 

• Is de schoolbegroting besproken met de MR, is de PMR akkoord met de reductie op de 
formatie per 1 augustus 2021? Schoolbegroting is goed besproken en PMR is akkoord 
gegaan met de reductie.  

• Reductie op de formatie bij de Antoniusschool heeft te maken met de telling van het 
aantal leerlingen. Het is niet zo dat er hoge materiële kosten ten koste gaan van het 
onderwijzend personeel zijn.  

• Kosten schoonmaak door Corona (extra kosten) wel of niet van ons budget? Subsidie 
aanvraag voor dit schooljaar loopt, pas eind maart duidelijkheid of deze wordt 
toegekend.  

 
6. Het interne mobiliteitsbeleid, schoolspecifiek. 

• PMR moet instemmen en oudergeleiding mag advies geven.  

• Vorig schooljaar is dit opgesteld, niks verandert. Dit was de conceptversie van Kans & 
Kleur aangevuld met schoolspecifieke criteria. Deze zijn toen met het team besproken. 
Het Kans & Kleur stuk is in februari 2020 definitief goedgekeurd. Dit stuk is aangevuld 
met dezelfde criteria. MR stemt in met dit beleid.  

 
7. Rondvraag en afsluiting 

• Evaluatie onderwijs op afstand : tijdens de studiedag ook al mee gestart.  

Werken met Teams en instructiefilmpjes → kan dit ook binnen de Unit gebruikt 

worden? Meer laptops nodig → door subsidie komen er een aantal aan. Wat hebben 

kinderen nodig aan ICT-vaardigheden? Delta de Draak = veel programmeren. Nu is het 

belangrijker om aandacht te besteden aan WORD / werken met TEAMS / inloggen / 

chatten / social media.  

• Adviezen die door IEP beïnvloedt gaan worden? Er is kansrijk geadviseerd, geen 
leerling die lager dan groep 7 geadviseerd is.  

 
Actiepunten volgende vergadering 24-3 

• Schooljaarplan 

• Opbrengsten (waarschijnlijk geen regulier opbrengstenkatern)  : wat te doen met 

opvallende uitkomsten? 

• Werkverdelingsplan 

Voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 


