
 

 

 

 

 
 

…de basis om te groeien… 
 

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

 
MR-agenda  

Vergaderdatum Donderdag 8-12-2020 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 sart de vergadering, nadat hij ons allemaal heeft 
uitgenodigd, om 19.38 uur.  

 

2. Vaststellen agenda overleg Vastgesteld.  

3. Nalopen 
besluitenlijst/ 
actiepunten 
 

overleg en 
goedkeuring 

*Rooster van aftreden MR:  
Goed in de statuten kijken wat betreft 3 of 4 
jaar. 
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. 
*Professioneel statuut: wat gebeurt er als je 
dit niet ondertekent? 
Je hoeft dit statuut niet persé te ondertekenen 
volgens de AOB. Rya heeft hiernaar 
geïnformeerd. 
Volgens het bestuur moeten er wel 
handtekeningen onder. 80% moet positief zijn, 
dat zou tenminste aansluiten bij de inhoud van 
het statuut..  
Het gaat erom dat je de zaken op school 
onderschrijft. In het uiterste geval moet er een 
gesprek plaatsvinden tussen de directie en het 
personeelslid als diegene dit niet wil 
ondertekenen.  

• E-mailadres MR is bekend. 

*Statuten MR. 
Dedmer stuurt 
statuten MR 
rond voor de 
volgende 
vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
Rya vraagt  
AOB 

4. Bespreekpunten 
directeur 
 

directeur • Werkverdelingsplan 2020-2021, 
instemming PMR 

Opslagfactor 
bespreken 
 



Zie ‘berekening’ in bijlage Margriet. 
Hoe zit het met de opslagfactor?  
Wat voor consequenties heeft dit in aantal 
uren? Hoe gaan we dat doen als we de 
opslagfactor gaan verhogen. 
 Dit kost veel tijd en moet goed besproken 
worden. Oudergeleding heeft adviesrecht. 
PMR stemt voor nu toe. 
 

•  Project “Sterk met taal”  

•  Voorinformatie, moet nog in team.  
*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). 
Zie “Projectplan Sterk met taal”. 
Woordenschat vergroten m.b.v. muziek. Onze 
vakleerkracht Renske kan ons hier ook bij 
helpen. Dit jaar voor groep 1 en 2, volgend jaar 
groep 1-2-3. 
Leesmotivatie stimuleren kan helpend zijn bij 
laaggeletterdheid. Voorleesbijeenkomsten 
kunnen hierbij heel belangrijk zijn. Ook 
voorleestassen met (voor)leesboeken zijn er 
voor ouders en kinderen om thuis uit te lezen. 
Bij kleuters verteltafels neerzetten om de 
leesmotivatie te vergroten.  
De woordenschatontwikkeling/leesmotivatie is 
heel belangrijk in de eerste leerjaren/basis. 
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.  
*Dedmer: wanneer kom je hier als ouder voor 
in aanmerking? Er kunnen schaamtegevoelens 
zijn... 
*Margriet: We hebben professionals nodig die 
ons hierin kunnen begeleiden. Pas na scholing 
en goede afspraken kunnen we het plan 
uitvoeren. 
*Gerard: wie bepaalt het bedrag voor de 
leerling (42 euro). Welk percentage gaat echt 
naar de leerling/de scholen? 
*Margriet: de bibliotheek gaat ons hierin extra 
ondersteunen. 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. Wordt vervolgd. 
 

• Begroting 2021 (zie bijlage mail 
Margriet) 

Er zijn analyses gemaakt (Eelce en Marc) van 
de begrotingstekorten van alle Elan scholen.  
De begroting wordt verhoogd met 10%. 
Wij mogen als school een tekort hebben van 
10.000 euro. Margriet bespreekt het model en 
legt uit (dit verschilt van het oude model). Nu 
is er meer inzicht in de begroting. Je hebt de 
boekhouding nu beter in beeld met dit nieuwe 
model. 
Margriet deelt dit document met ons zodat we 
hier nog even kritisch naar kunnen kijken.  
Trynke: de kosten en de baten goed tegenover 
elkaar zetten.  
Op de volgende vergadering komen we hierop 
terug.  
Inmiddels hebben we een mail van Margriet 
gehad hierover: Na onze laatste MR-vergadering 
is zij nog een keer door de begroting gegaan. 
Inmiddels is het tekort aangepast en is het 
acceptabel. 
  
 

 

 
 
 
Begroting 
kritisch 
bekijken. 

5. 
Inkomende/uitgaande 
post  

secretaris Info MR: tijdschrift voor medezeggenschapsraden. 
Trynke geeft door....... 
Titia geeft door aan Gerard. 

 

6. Bespreekpunten 
MR: 
 

overleg en 
discussie 
 
 
 
 
 
 
 
  

Er zijn nog geen nieuwe GMR leden. 
Er is nu iemand nodig en in januari moet er nog 
iemand komen. Gerard wordt nog 
benaderd...... Wordt vervolgd. 

 
 

7. Informatie vanuit 
GMR: 
 
 

overleg Al nieuwe leden GMR aangemeld? Zie punt 6. 
Begroting is besproken. 

Formatie 
verdeling 
scholen. 
 

8. Binnengekomen 
oudervraag 

 Huidige parkeerperikelen: 
Margriet en Gerard hebben dit direct 
opgepakt; 
de oplossing van geparkeerde auto’s aan één 
kant van het MB plein in de vakken en de 
fietsers bij het hek naast de ingang van het 
plein werkt goed. De kinderen wachten op de 
stoep tot ze hun ouders zien en kunnen dan 
mee. 
De politieagent is ook op school geweest.  

Ontwikkelingen 
schoolplein 



Hij komt binnenkort nog een keer in burger...... 
 

9. Rondvraag     
 

 Volgende vergadering: Taakbeleid, Begroting, 
Professioneel statuut. 
 
Compliment van Titia: mooie kerstboom op het 
plein! 
 
Dedmer sluit de vergadering om 21.23 uur. 

 

 
Vergaderdata schooljaar 2020-2021: 
Donderdag 8-10-2020      Dinsdag 6-4-2021 
Dinsdag 8-12-2020            Maandag 21-6-2021 
Dinsdag 19-1-2021: vervalt i.v.m. lockdown (wordt nieuwe datum) 
 
 


