
Agenda MR vergadering

Donderdag 22 april 2021

Datum: donderdag 22 april 2021

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: Teams vergadering

1. Opening
Niet van toepassing.

2. Definitief maken notulen MR vergadering van 11 februari 2021
Definitief, kunnengeplaatst worden.

3. Mededelingen vanuit de directie 

- Update corona

Doel: met elkaar volhouden zoals we het nu doen. Vooralsnog geen groepen 
naar huis hoeven sturen. Corona moet buiten de deur gehouden worden.

Op bezettingsvlak wel uitdagingen i.v.m. uitval en zwangerschap.

Hierdoor moeten er keuzes worden gemaakt en zaken on hold worden gezet.

Binnen het team staat de boog gespannen. Dit is momenteel nog te doen. Maar 
gaat steeds zwaarder wegen.

Binnen het dorp van Mijdrecht is nu een teststraat ingericht. Voor het onderwijs is 
dit gratis. Testresultaten zijn binnen een uur binnen. Dit werkt prima.

- Kamp/klassenuitje/sportdag

De school is heel consequent. Afstand, mondkapjes etc.

Dit geldt bijvoorbeeld ook bij gymlessen.

Zoals genoemd willen we de veiligheid waarborgen. Hierdoor besloten om 
vooralsnog geen sportdag en klassenuitjes te organiseren. Kamp wordt nog 
bekeken.

Deze evenementen zullen schuiven.



- Nieuw meubilair

Er zijn nog twee partijen (leveranciers) in de race.

Beide maken een offerte.

Volgende week wordt er een keuze gemaakt.

Planning vooralsnog is levering in de zomervakantie.

- Formatie

Er komt 1 groep met 3 leerkrachten. Het liefst op de kleuterklassen. Hier is 
helaas niet aan te ontkomen.

Het aantal FTE uren op de beschikbare groep neemt af door vrijwillige keuzes.

De gemiddelde parttime graad neemt toe.

Er wordt een nieuwe kleuterjuf aangenomen.

Het team gaat proberen de formatie zelf vast te stellen. Deze zal na vaststelling 
nog langs Annet gaan.

Wachtlijst is nog steeds van toepassing.

Voor komend jaar staan er 3 kinderen op de wachtlijst. De kans is groot dat zij 
toch niet geplaatst kunnen worden.

Voor het schooljaar 2022-2023 loopt de klas ook al aardig vol.

- Er komt een grote financiële boost vanuit de overheid naar de stichting. 
Dit is een landelijke maatregel. Dit budget is in oorsprong bedoeld om 
scholingsachterstanden veroorzaakt door Corona “in te lopen”.
Om hier aanspraak op te maken moet er voor de zomer een bestedingsplan 
worden ingediend.
Er gaan 3 enquêtes uit. 1 naar het docententeam, 1 naar de ouders en 1 naar 
de kinderen.
Deze resultaten worden geanalyseerd. Op basis daarvan wordt bekeken hoe 
het budget wordt ingezet.

- Volgende week is er een studiedag. Om het jaarplan te evalueren.



4. Mededelingen vanuit GMR (+vergaderdata)

Sinds de vorige vergadering hebben er gesprekken plaatsgevonden met het bestuur 
m.b.t. het bestuur formatieplan. Daarnaast is er gesproken over een flexpool. 
Beredenering en motivatie is goed. Hier is vanuit de GMR akkoord op gegeven.

5. Ontvangen MR mails en informatiedocumenten
Geen mails ter behandeling.

6. Rondvraag
- Geen vragen.

- Er zijn n.a.v. dit overleg geen acties die toegevoegd hoeven te worden aan de 
actielijst

- De volgende MR vergadering (via Teams) staat gepland op donderdag 3 juni 2021.


