
 

 

 

 

 
 

…de basis om te groeien… 
 

Dordtsestraat 40     9076 CP    St.-Annaparochie 
tel.: 0518 40 11 29                          e-mail: fonnemint@elanowg.nl 

 
MR-agenda  

Vergaderdatum Dinsdag 6 april 2021 van 19.30 uur – 21.00 uur 

Vergaderlocatie Via Teams 

Voorzitter Dedmer Swart 

Secretaris Klasina Oud 

Notulist Klasina Oud 

 
 

agendapunten  aantekeningen actiepunt 

1.  Opening en 
welkom 

voorzitter Dedmer opent de vergadering om 19.37 uur.  

2. Vaststellen agenda overleg   

3. Nalopen 
besluitenlijst/ 
actiepunten 
 

overleg en 
goedkeuring 

*Rooster van aftreden MR:  
Onze voorkeur gaat uit naar 4 jaar. 
Continuïteit is belangrijk. Hoe vaak is iemand 
herkiesbaar? 
Titia: Misschien handig om er de volgende 
keer een klap op te geven. Tijdig een opvolger 
zoeken is belangrijk; hierop anticiperen. 
*Dedmer heeft inmiddels mail gestuurd met 
deze statuten.  
Trynke: her en der moet er nog wat 
aangepast/geactualiseerd worden. “De 
Toverbal” hoeft er niet meer bij. Margriet 
heeft nog recentere statuten van de MR. 
Rooster van aftreden: 
Juli 2021: Rya (niet herkiesbaar) 
Juli 2022: Dedmer (niet herkiesbaar) 
Juli 2023: Trynke/Klasina 
Juli 2024: Titia/Gerard 
Voor oudergeleding minimaal 2 jaar, 
maximaal 4 jaar. Voor personeelsleden idem. 
Wordt vervolgd op de volgende vergadering. 
 

*Statuten MR. 
Dedmer stuurt 
statuten MR 
rond voor de 
volgende 
vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
Margriet stuurt 
de nieuwste 
versie van de 
statuten door. 
Klasina zet het 
in sharepoint. 



4. Bespreekpunten 
directeur 
 

directeur • Project “Sterk met taal”  
 

*Je krijgt als school subsidie: 125.000 euro om 
laaggeletterdheid tegen te gaan (moeite met 
lezen en schrijven). Hiervoor moet je als 
school wel een plan invullen. De bibliotheek 
werkt hier ook aan mee/helpt ons hierbij 
(Tineke Broersma). 
Naar aanleiding van de 
scholingsbijeenkomsten moeten we kijken 
hoe er een vervolg op kan komen. 
De plannen moeten eerst besproken worden 
en van daaruit moet er gekeken worden hoe 
verder te gaan hiermee.  
*80% van het team vindt dit een goed project. 
Er zal geprobeerd worden om dit vanuit de 
onderbouw door te trekken naar de hogere 
groepen. Advies oudergeleding is positief. 

 
Zie bijlage en vragen vorige vergadering. 

 

• Begroting 2021  
 

Inmiddels is de begroting aangepast en is het 
tekort acceptabel. 
 Tekort 2021:                                   26.115,- euro  
  

Besparingen:                      Nieuw bedrag:  
411020 -piekdagen                           6.000,-                                   
.608,00          
412300 -nascholing                          5.000,-                                   
5.750,00  
445050 -representatie                         750,-                                      
450,00  
443029 -handvaardigheid                   500,-                                   
1.500,00  
443500 -reproductiekosten              2.000,-                                   
3.837,00  
445300  -Schoolbegeleiding            4.000,-                                   
4.500,00  
NB. Hier is een nascholingsnota van Bureau Meesterschap 
op geboekt! Die hoort ergens anders te staan bij 2020.  
  
Totaal besparingen:                     18.250,00  
Totaal voorlopig tekort:                 7.865,00  
                          
835900:  Bedrag moet blijven staan. Is voor Sterk met Taal. 

 

Trynke en Titia willen hier wel verder induiken 
indien nodig, voor extra feedback. 
 

• Taakbeleid en formatie i.c.m. extra 
Slobgelden (Nationaal Programma 
Onderwijs) 

We krijgen geld om achterstanden weg te 
werken. We merken dat, nu de kinderen 
weer naar school gaan, dit al heel fijn is 
(interactie). Dit levert al veel rendement op. 
Welke interventies zijn succesvol (lange of 

Dedmer kijkt 
nog naar de 
begroting. Elan 
steekt er ook 
nog geld in.  
Het is wel 
relevant dat dit 
bedrag 
inzichtelijk 
wordt in de 
begroting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
Margriet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
Margriet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zie 
toegestuurde 
brief Margriet 

 

 

 

 



korte termijn). Er zitten best nog veel haken 
en ogen aan dit plan. Wij hebben invloed op 
wat er in de groepen gebeurt; we weten niet 
altijd hoe de ontwikkeling is gegaan tijdens 
de lockdown. Moeilijk in te schatten.   Handig 
is nu om eerst de brief goed door te lezen en 
de schoolscan van de overheid in te vullen. 
Daarna kunnen we dingen uitzetten; wat te 
doen met dit geld? Deze slobgelden krijgen 
we pas na de zomervakantie. We moeten 
hier heel goed over nadenken.       
Dedmer: In de GMR is het ook besproken.  Dit 
geld is niet structureel. Je kunt het geld 
bijvoorbeeld ook op langere termijn inzetten. 
Formatie: volgend jaar start met 11 groepen. 
Moet nog in het team besproken worden. We 
komen hier nog op terug. 

 
•  Discussie Continurooster 

Vanwege de lockdown/corona hebben we 
een aangepast rooster(noodrooster).           
De leerkrachten hebben hierdoor geen 
pauze. De kinderen maken op dit moment 
minder uren (ma-di-do tot 14.00 uur en de 
wo-vr is hetzelfde). De pauze wordt 
meegerekend bij de onderwijstijd (Margriet 
laat bijlage noodrooster lockdown zien).          
Vanaf 16 maart wordt er weer muziek 
gegeven en gym (buiten). HVO valt uit bij de 
BB. Sommige vakken kunnen nu niet worden 
gegeven i.v.m. het noodrooster. We moeten 
keuzes maken. We proberen natuurlijk alles 
zoveel mogelijk te doen. We weten niet tot 
wanneer dit rooster gaat gelden. De 
leerkrachten werken wel gewoon de 
onderwijstijd; de kinderen krijgen dus wat 
minder. Margriet vindt het belangrijk om nu 
toch weer de discussie op te pakken/te 
evalueren over het wel of niet hanteren van 
een continurooster.  
Oudervraag: Het is twee jaar geleden dat we 
het gehad hebben over het continurooster. 
Daarna zouden we weer evalueren. Ouders 
denken er verschillend over, ook m.b.t. eigen 
werk. In en om het dorp vindt men het over 
het algemeen fijner als de scholen dezelfde 
tijden hanteren; dit m.b.t. de sport en 
naschoolse evenementen.                                  
Eerst moet deze discussie weer in het team 
plaatsvinden. Wordt vervolgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Margriet licht 
toe. 



 
• Concept Vakantieregeling 

     (moet nog in het Team; zie bijlage) 
Het wordt of anderhalve week meivakantie of 
1 week meivakantie en dan nog een aantal 
dagen meer verspreid over het jaar (bijv. 
Studiedagen). Ijsvrij staat er nu ook in! 
Komt op de volgende vergadering terug. 

5. 
Inkomende/uitgaande 
post  

secretaris Info MR: tijdschrift voor medezeggenschapsraden. 
Trynke geeft door....... 
Titia geeft door aan Gerard. Klasina en Rya hebben het 
inmiddels ook doorgelezen. 
*In de laatste ‘Info MR’ staat iets over oudergesprekken (10 
minutengesprek met ouders en leerling), beheerste 
werkdruk, IKC en medezeggenschap en nog wat andere 
artikelen. Deze is trouwens van juni 2020…………                    
Rya schoont het mapje met MR info op. 
Dedmer stuurt wachtwoord mailadres door. 

 

6. Bespreekpunten 
MR: 
 

overleg en 
discussie 
 
 

  

7. Informatie vanuit 
GMR: 
 
 

overleg Al nieuwe leden? Dit loopt nog. Gerard is 
favoriet!!!! 
Het bestuursformatieplan is bekeken en 
besproken. 

Formatie 
verdeling 
scholen. 
 

8. Binnengekomen 
oudervraag 

 De aannemer die met het schoolplein aan de 
slag zou gaan is failliet. De ontwerper is nog 
wel in beeld. Er is een offerte van Drijfhout 
binnen + een begroting. Hier moeten ze het 
met elkaar over hebben en er moet weer een 
plan komen. Zij komen straks met voorstellen 
naar de pleincommissie. Wordt vervolgd. 
 

Ontwikkelingen 
schoolplein 

9. Rondvraag     
 

 Trynke: hoe zit het met de gelden van de 
OR/MR? Met het bestuur van de OR worden 
de uitgaven besproken (met Margriet) en 
waar dit voor gebruikt wordt. Begeleidende 
brief naar ouders is misschien wel handig naar 
de ouders toe ter verduidelijking. 
Klasina gaat met Dedmer de notulen bekijken 
en daarna gaan ze naar Margriet; zij zet deze 
dan op de website. 
 
Volgende MR vergadering:               woensdag 
19 mei om 19.30 uur. 

 

 
Vergaderdata schooljaar 2020-2021: 
Donderdag 8-10-2020      Dinsdag 6-4-2021              Maandag 21-6-2021 
Dinsdag 8-12-2020            Woensdag 19-5-2021 
Dinsdag 19-1-2021: vervalt i.v.m. lockdown  



 
 


