
MR vergadering 14 oktober 2020 
Digitale vergadering via Teams 

Aanwezig: Simone, Agnes, Ingrid, Lars en Milou 

 

1. Welkom – kennismaking en rolverdeling 

• Welkom Lars Brugge 

• Rolverdeling:  

Lars Brugge (oudergeleding)  

Milou Vermeulen (oudergeleding) – notulist  

Ingrid Eijsink (personeelsgeleding) – secretaris vice voorzitter  

Agnes van Loon (personeelsgeleding) – voorzitter 

 

2. Schooljaarplan 2020-2021 - Hoofdpunten Simone 

• Unit 4-5-6: na de herfstvakantie wordt groep 6 naar het oude lokaal van groep 8 

verplaatst zodat er meer ruimte is voor groep 4/5. Dit geeft voor dit schooljaar 

meer rust. Door de start met invallers is er minder aandacht geweest voor de 

ontwikkelingen van 4-5 en 6 naar een Unit 4-5-6. Dit zal na de herfstvakantie 

weer opgepakt worden. Of de Unit na de kerstvakantie zijn intrede zal maken is 

afhankelijk van hoe de ontwikkeling zullen gaan, ook afhankelijk van de Corona 

perikelen. Op 3 november zal een studiedag plaatsvinden en dan zullen de 

leerkrachten ook uitgebreid evalueren. Daarna zal er communicatie met ouders 

zijn.  

• Inmiddels zijn de eerste toetsresultaten binnen en is gebleken dat kinderen 

school nodig hebben. Niet alle kinderen zijn gezakt in niveau, het is heel 

wisselend. Wat heeft het team hiervan geleerd? Er moet contact met kinderen 

worden gehouden! Ook als ze preventief thuis zitten. Nu zijn leerkrachten 

digitaal meer actief en kunnen sneller schakelen. De kans dat scholen wederom 

helemaal dicht gaan is klein maar dit keer zijn ze beter voorbereid.  

  

3.  MR jaarplan Agnes 

• Het concept is aangepast wat data betreft. Ook zijn er doelen toegevoegd:  

volgen van het schoolplan + volgen van belangrijkste ontwikkelingen van de units + 

volgen van corona maatregels + thuisonderwijs + volgen van de begroting / formatie 

• Milou neemt contact op met OR (Susan)  

 

4. Uitgangspunten begroting en leerlingenaantallen 

• Afgelopen jaren was er veel mogelijk, ruim ingezet op werkdrukverlaging / inzet 
personeel. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Dit jaar zijn er nieuwe uitgangspunten. 
We zitten nu weer op een stabiele lijn wat betreft schoolprestaties. Echter zijn er een 
aantal onvoorziene uitgaven die voortkomen uit Corona. Extra middelen: schoonmaak, 
desinfectie, ventilatie. Pas achteraf weet je wat de nieuwe indexatie is en hoeveel je 
krijgt als school. De indexatie was al gebruikt voor extra leermiddelen binnen Kans en 
Kleur. CAO verhoging komt dan van de indexatie, die al is uitgegeven. Vanuit 
Prinsjesdag was er nog hoop voor extra bekostiging, maar die hoop is vervlogen. Het 



enige wat gecompenseerd zal worden is de ventilatie maar hoe veel dit zal zijn is nog 
onduidelijk.  
Interne ontwikkelingen binnen Antonius: er is geïnvesteerd in een boventallige 
formatie. Minder mensen zijn vertrokken naar scholen dichter bij huis. Minder mensen 
met pensioen en dus ineens teveel mensen terwijl er verwacht was dat er een tekort 
zou komen. Dit heeft gevolgen, zeker nu blijkt dat de leerlingenkrimp flink doorzet.  
Functiebouwhuis: plek binnen Kans en Kleur waar de functies die er zijn omschreven 
staan. Eerst waren dit er maar 3 maar dit is nu verruimd. Bijvoorbeeld 
onderwijsassistent, stond er eerst niet maar nu wel in 3 niveaus. Dit biedt kansen, 
maar bij de begroting moet de school wel rekening houden met de invloed hiervan. Dit 
zorgt er wel voor dat de formatie vorming meer tijd zal innemen. Dit zal terugkomen in 
de MR (maart 2021). 
De directeuren binnen Kans & Kleur gaan een gesprek voeren over de uitdagingen die 
er nu zijn om de kosten naar beneden te halen en de visie bij te stellen.  

• Antoniusschool gaat echt krimpen. Vorig jaar en nu weer, veel minder kinderen dan 
volgens de cijfers van de gemeente. Alverna is ruim opgezet over de Graafseweg heen, 
veel grensgebieden waar ze kiezen voor de Viersprong of de Trinoom.  
1 oktober telling: 113 kinderen, 1 oktober 2021 mogelijk maar 104. Aan de bovenkant 
zijn  veel kinderen weggaan en aan de onderkant weinig kinderen bijkomen. Nu van 
132 naar 113 gegaan in 1 jaar tijd. Dit betekent veel voor de formatie. Dit schooljaar is 
al een boventallige formatie en de krimp brengt dus nog meer met zich mee.  

• Het valt Agnes heel erg tegen dat de extra kosten door Corona betaald moeten worden 
door de school en haar verwachting was dat dit door een pot van Kans en Kleur 
betaald zou worden. Teruggeven aan Roel dat dit op GMR betaald moet worden. 
Agnes voorziet op langere termijn grote problemen voor de Antoniusschool als er flink 
bezuinigd moet worden. Bijvoorbeeld schoonmaakkosten → zijn verdubbeld. De 
kosten krijgen we nergens terug. Het kan niet zo zijn dat deze kosten betaald moeten 
worden door onderwijsgeld.  

• Plannen voor het storyboard huisstijlen filmpje maken die zijn er en de posters worden 
verspreid. Er zal ingezet worden op een actieve werving van leerlingen Parro.  

 
5. Onderwijs op afstand – scenario’s PMR   

• Instructies opnemen en delen is een alternatief.  

• Voordeel van een unit = 1 iemand vrij roosteren om 1 op 1 in te loggen of met 
groepjes via Teams aan de slag te gaan.  

• Dit punt zal de volgende vergadering op de agenda komen te staan.  
 

6. Ouderbijdrage 

• Stooigoed = strooigoed 

• 35 euro; geen bezwaar  

• Er is budget over vanwege het uitvallen van het schoolreisje vorig jaar 

• Agnes communiceert dit met OR  
 
7. Rondvraag en foto 

• Milou: speeltoestel schoolplein. Er is een subsidie traject groene schoolpleinen 
(subsidieert 75%) echter door Corona is er nog niemand langs geweest. Simone 
heeft nu direct contact gezocht zodat op korte termijn iemand langs komt. 
 
 

 



Actiepunten volgende vergadering 

• Onderwijs op afstand  

• MR jaarplan 2021 voor akkoord  

Actiepunten lopende het schooljaar 

• Storyboard huisstijlen filmpje  

• Onderzoek Denise ouderbetrokkenheid 

• Parro: hoe kunnen wij dit effectief inzetten binnen de MR? 

 

Voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

 

Oudervragen 19-20 

 

Hoe ziet ouder communicatie ten aanzien van didactische onderwerpen eruit? 

-Voorbeeld Picca: hoe gaat het op school / voortgang inzien door ouder? / verwachting 

van school tav ondersteuning ouder / tips oefenen en hoeveel? 

-bv rekenles gegeven door de klas; voor ouders die er niet bij hebben kunnen zijn? 

 

Hoe ziet een dag van een kind eruit? 

-Dagindeling van de groep 

-Welke (extra) ondersteuning krijgt mijn kind bij welk vak? 

 

Parro Communicatie 

-vooraankondiging / herinnering aanmelden / we gaan door! = herinnering 

-Interventie in de klas 

-Welke les wordt er deze week gegeven; ouder instructie 

-Basis documenten / communicatie op site; (controle cyclus) 


