
OBS De Weidevogel

Vergadering 2021-2022

08 december 2021 17.30 - 19.00 uur

Soort vergadering Algemene vergadering Medezeggenschapsraad

Voorzitter Marthe Wijs

Notulist Dorcas Borgers

Aanwezigen Ankie v Akkeren, Dorcas Borgers, Ankie Halsema, Peter Lakke (directie),
Sanne Mellema, Marthe Wijs

Afwezig ...

Agenda

1. Opening / mededelingen / vaststelling agenda 

2. Actiepunten 

3. Betrokkenheid MR- budget 

4. Ouderavond 

5. Corona en activiteiten 

6. Begroting 2022 

7. NPO update concrete invulling/ financiering handvaardigheidslessen 

8. Wvttk /rondvraag / sluiting

1. Opening  / mededelingen / vaststelling agenda

Marthe opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Er wordt gestart met een werkafspraak tussen MR en directie:

Uiterlijk 3 dagen voordat iets binnen de MR besproken wordt moeten zaken in de MR

drive geplaatst worden door degene die over de betreffende informatie beschikt of

deze moet verstrekken.

Bij onderwerpen met grotere stukken, gebeurt plaatsing in de drive uiterlijk 1 week van te

voren, met een daarmee gepaard gaand seintje in een mail aan de anderen.

De MR is positief over de wervingsadvertentie voor de nieuwe directeur

Wel wordt geopperd dat het leuk is, daar nog een filmpje /foto’s bij te laten plaatsen.

Misschien is het een idee om mensen die hier mogelijk iets in zouden kunnen

betekenen rechtstreeks aan te spreken?

Mededeling 1: de notulen van 13 oktober 2021 zijn tussentijds geaccordeerd.

Deze zijn dan ook op de website geplaatst.

Mededeling 2: De Raad van Toezicht van InNoord (RvT) heeft op 30 november

jongstleden per brief meegedeeld dat Mirjam Leinders, bestuurder van Innoord,
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Innoord per 1 maart 2022 zal verlaten. De RvT zal

zich beraden op de invulling van de vacature van bestuurder. De MR vraagt zich af of

er nog zaken vastgelegd dienen te worden voor vertrek van Mirjam (en daarna van

Peter).

Peter meldt dat hij zorgt dat de opvolging voor onze school goed geregeld wordt en

dat er niets in de transitie verloren gaat.

Actiepunten

Actie allen

Peter

Peter

In de agenda vastgestelde te bespreken stukken worden uiterlijk 1 week voor de
vergadering in de MR drive geplaatst. Korte opmerkingen of toelichting op
actiepunten uiterlijk 3 dagen van tevoren.

Haakt iedereen aan om t.b.v. de werving van een nieuwe schooldirecteur een
filmpje/beeldmateriaal te genereren.

Peter zorgt dat voor vertrek van Mirjam Leinders de benodigde afspraken met en
zaken voor onze school goed geregeld worden en dat er niets in de transitie verloren
gaat.

2. Actiepunten

Ankie v A

Peter

Actiepunten uit de vergadering van 13 oktober jongstleden en hun opvolging:

1. De MR vergaderdata worden op de schoolwebsite geplaatst. GEDAAN

2. Meldt nogmaals bij Trix dat een groepje ouders graag een gesprek wil met Trix,

met name om te bespreken hoe de laatste periode nog zo goed mogelijk vorm

gegeven kan worden. NIET GEDAAN

3. Houdt de MR actief op de hoogte van ontwikkelingen m.b.t. de formatie. X

4. Bespreekt met de OR hoe de talentenweek ingevuld kan worden. NOG NIET

GEDAAN, INTENTIE IS DE WEEK IN HET VOORJAAR TE PLANNEN. ZODRA MET HET

TEAM EEN DATUM IS VASTGESTELD, WORDT DE OR AANGEHAAKT

5. Gaat na wat er nog aan informatie en beschikbare tijd openstaat van de eerder bij

de talentenweek betrokken externe partij. GEDAAN, DRAAIBOEKEN ZIJN IN BEZIT

SCHOOL EN ER IS NOG EEN AANTAL UUR ONDERSTEUNING BESCHIKBAAR

6. Zorgt dat alle ouders geïnformeerd worden over wel/geen/welke steun hun

kinderen uit het NPO krijgen. GEDAAN, VAN KINDEREN WELKE EXTRA

ONDERSTEUNING KRIJGEN, IS HET BIJ DE OUDERS BEKEND. LEERKRACHTEN

HEBBEN IN EEN FORMAT AANGEGEVEN WAT NU INGEZET WORDT EN WAT NOG
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NODIG IS. OVERIGE INFO KAN NIET 1 OP 1 AAN

MR VERSTREKT WORDEN VANWEGE AVG.

De MR vraagt Peter om nog NPO informatie op de website van school te plaatsen,

vooral ten aanzien van de besteding van de gelden in plaats van analyses.

7. Bekijkt de verdeling van de nog beschikbare gelden uit NPO, begroting Innoord en

EC nog eens goed en kijkt of herverdeling meer aansluitend op de visie van de

school mogelijk is. NPO BESTEDINGEN LIGGEN VAST EN OOK OP BOVENSCHOOLS

NIVEAU IS GEEN RUIMTE MEER. WEL WORDT MOGELIJKE ANDERE VERDELING

VAN REGULIERE GELDEN BEKEKEN.

8. Informeert de MR eind oktober 2021 over de stand van zaken en plannen met

betrekking tot de nieuwbouw. Gaf AAN GEEN INFORMATIE OM TE DELEN TE

HEBBEN, MAAR HEEFT DE MR DE MAILADRESSEN VAN DE EXTERNE

BETROKKENEN PETER MEIJBOOM EN ROBERT MEIJER GESTUURD ZODAT DE MR

ZELF EEN AFSPRAAK MET HEN KAN MAKEN.

Inmiddels heeft de MR de heren een uitnodiging voor een overleg gestuurd en is

er beweging. Er zal een vergunningaanvraag ingediend worden en er wordt een

overzicht van de huidige stand van zaken gemaakt welke met de MR gedeeld zal

worden tijdens het overleg later deze maand.

9. Informeert de MR z.s.m. nader over de invulling van de ouderavond op 10

november. DEZE IS KOMEN TE VERVALLEN EN ER ZIJN NOG GEEN PLANNEN VOOR

EEN NIEUWE OUDERAVOND

10. Gaat na wat het beschikbare geld ten behoeve van het functioneren van de MR is.

BUDGET KOMEND JAAR ZAL VERHOOGD WORDEN. ER KAN OOK VEEL

BOVENSCHOOLS GEREGELD WORDEN, ZOALS ONDER MEER HET ABONNEMENT

MET VOO.

Actiepunten

Peter

Peter

Prikt met team een datum voor de talentenweek en bespreekt met de OR hoe de

deze ingevuld kan worden. (13/10/2021)

Plaatst nog NPO informatie op de website van school, vooral ten aanzien van de

besteding van de gelden in plaats van analyses. (08/12/2021)

3. Betrokkenheid - MR budget

De MR heeft aangegeven haar rol zo goed mogelijk te willen vervullen en heeft navraag
gedaan naar het besteedbare budget voor de MR.
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Peter geeft aan de vrijheid te hebben het budget
voor school te begroten.
De MR meldt dat zij dan het te besteden bedrag niet expliciet vermeld wil zien op de
begroting, zodat ook geanticipeerd kan worden in geval van grote onderwerpen
(verbouwing, NPO, overig onvoorzien).

Goed is dat alle scholen van Innoord bij de VOO aangesloten zijn.

Tot slot meldt de MR dat het fijn was dat zij dit keer op voorhand geïnformeerd is over
de verschillende onderwerpen.
Dat houden we graag vast.

Actiepunten

Peter Neemt geen getal voor het MR budget op in de begroting.

4. Ouderavond

Dat de ouderavond niet doorging vanwege de avond lockdown, was voor ouders
vervelend.

Alvorens verdere beslissingen over een ouderavond te nemen, wil Peter eerst een
update over de corona-maatregelen vanuit het kabinet op 14 december aanstaande
afwachten.

Wellicht is het mogelijk om per groep een sessie in de gymzaal te houden.

Marthe oppert dat wellicht digitaal in de klas een optie is.
Groep 4 heeft een nieuwe juf, Veronica, zij gaat volgende week een kennismaking
met de ouders organiseren.
De ouders vinden het goed (en fijn) dat het gelukt is om een nieuwe juf te vinden.

Hiernaast wordt geopperd dat het voor ouders naast de directiebrief ook leuk
vinden als het team iets meldt over hoe het gaat.

Ankie H. meldt dat groep 8 in de aanloop naar het VO ook nog een digi ouderavond
houdt komende week.

Hiernaast nog dank aan alle ouders voor het leuke versieren voor Sint en de

Kerstman. Vanuit de ouders is ook positief gereageerd.

Actiepunten

Peter Komt nog terug op of en hoe een ouderavond plaats vindt en wanneer.
Indien dit niet gebeurt, hoe de ouders geïnformeerd gaan worden over school-, klas-
en kind-zaken.
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5. Corona en activiteiten

Peter meldt dat vanuit de vakbond is geadviseerd om een week eerder de
kerstvakantie te laten starten. Als de school een week eerder sluit, is het ook echt
vakantie, dat is naar verwachting best pittig voor alle ouders.

Vanaf morgen zijn de zelftesten voor de kinderen beschikbaar, uit groep 6, 7 en 8
krijgen alle leerlingen 2 zelftests mee naar huis. Deze gaat de school niet zelf
afnemen. Dankzij de verschillende ingangen van de school is er geen noodzaak voor
mondkapjes.

Uitjes zijn nog wel mogelijk. Ankie is recent met de cultuurbus naar het museum
gegaan. Ouders die mee gaan moeten een QR-code tonen.

Voor kerst gaat een ontbijt geregeld worden. Kinderen mogen zelf iets mee nemen,
maar om ongelijkheid te voorkomen wordt wel overwogen om iets te bestellen.
Ankie adviseert om het kerstontbijt een week naar voren te halen.

Het is wel leuk om ook nog een act te doen, daar wordt de OR op ingehaakt.

Actiepunten

Peter Haakt de OR aan voor eventueel een kerstact en overweegt naar voren halen van het
kerstontbijt.

6. Begroting 2022

De begroting wordt besproken. Deze wordt gebaseerd op het leerlingenaantal op  1

oktober van vóór het nieuwe kalenderjaar.

2.1  begroting staat aldus Peter grotendeels vast, zo gaat 82% naar salarissen.

Daarnaast vult Innoord nog aan met 70KEUR per jaar.

17% van de lumpsum voor de school gaat naar bovenschools budget InNoord.

Omdat we geen afschrijvingsposten hebben, hebben we meer investeringsruimte.

De begroting is zo ingericht dat ruim geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld nieuw

meubilair straks voor de nieuwe school.

2.2 Baten: De Rijksbijdrage heeft puur te maken met een verhogingen in vergoeding

per leerling, dat geld bij alle scholen in meer of mindere mate. Ook omvat het een

gedeelte NPO-gelden en kansengelijkheid subsidie NCW.

Het NPO is opgenomen in de normatieve Rijksbegroting. Verhuur: we hadden altijd

vaste huurders van de gymzaal, die komen niet meer (brandweer, voetbal- en

volleybalvereniging). We verhuren af en toe.
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Opmerking MR: de ouderbijdrage wordt niet door

InNoord op een Triodos bankrekening gestort, maar door ouders zelf beheerd in de

Stichting Weidevogel.

- Verzoek om dit juist op te schrijven in de begroting.

2.3 Lasten

Voor groot onderhoud is E 0,- begroot. Waar er echt noodzakelijke reparaties nodig

zijn, kan dit uit budget van InNoord. Maar groot onderhoud wordt i.p. niet meer

gedaan, omdat er nieuwbouw komt.

Voor klein onderhoud is E 500,- begroot. MR merkt op dat dit niet erg ruim lijkt.

Overige instellinglasten E 113.998,-  voor culturele vorming en schoolactiviteiten. Dit

is een groot bedrag: mr vraagt wat hieruit betaald wordt.  Hier zou ook NPO gelden in

zitten??, Hallo Muziek?

2.5 IC-investering van 15.000

Dit is al uitgegeven aan 2 digiborden

Opmerking directie: Er spelen discussies en gesprekken in InNoord over wat een

goede verdeling van de gelden over de scholen is. Peter is hier nauw bij betrokken.

Actiepunten

Peter

Peter/ MR

Verzoek MR om in de begroting juist te noteren dat de ouderbijdragen door de ouders
in de Stichting Weidevogel beheerd worden.

Advies MR om de NPO gelden apart te benoemen in de begroting, en ze niet onder te
brengen in al bestaande posten. Het zicht op de besteding van de NPO gelden wordt
hierdoor onduidelijk.
Dit advies zal ook doorgegeven worden aan de GMR ter overweging.
Peter neemt dit mee naar het bestuur.

7. NPO update concrete invulling / financiering handvaardigheid lessen

De uren voor handvaardigheidslessen kunnen uitgebreid worden tot de zomer van
2022.

De helft van de financiering komt uit subsidie, het andere deel uit NPO gelden.

Het lukt niet om de financiering uit de basisformatie te halen.

Actiepunten

...
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Wvttk / rondvraag / sluiting

De vergadering wordt gesloten.

Actiepunten

... ....

BIJLAGEN:

I. Actielijst
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ACTIELIJST:

Allen:
1. Iedereen plaatst tijdig, zijnde 3 of meer dagen voor een vergadering, stukken in de MR drive. (08/12/21)

Peter:
2. Haakt iedereen aan om t.b.v. de werving van een nieuwe schooldirecteur een filmpje/beeldmateriaal te

genereren. (08/12/21)

3. Draagt er zorg voor dat voor vertrek van Mirjam Leinders de benodigde afspraken met en zaken voor onze
school goed geregeld worden en dat er niets in de transitie verloren gaat. (08/12/21)

4. Prikt met team een datum voor de talentenweek; en (13/10/2021)

5. Bespreekt met de OR hoe de deze talentenweek ingevuld kan worden. (13/10/2021)

6. Plaatst meer concrete NPO informatie op de website van school, vooral ten aanzien van de besteding van

de gelden in plaats van analyses. (08/12/2021)

7. Neemt geen getal voor het MR budget op in de begroting. (08/12/2021)

8. Komt nog terug op of en hoe een ouderavond plaats vindt en wanneer.

Indien dit niet gebeurt, hoe de ouders geïnformeerd gaan worden over school-, klas- en kind-zaken.

(08/12/2021)

9. Haakt de OR aan voor eventueel een kerstact en overweegt naar voren halen van het kerstontbijt.

(08/12/2021)

10. Verzoek mr om in de begroting juist te noteren dat de ouderbijdragen door de ouders in de Stichting

Weidevogel beheerd worden.

11. Advies MR om de NPO gelden apart te benoemen in de begroting, en ze niet onder te brengen in al

bestaande posten. Het zicht op de besteding van de NPO gelden wordt hierdoor onduidelijk.

Dit advies zal ook doorgegeven worden aan de GMR ter overweging.

MR:
I. Advies MR om de NPO gelden apart te benoemen in de begroting, en ze niet onder te brengen in al

bestaande posten. Het zicht op de besteding van de NPO gelden wordt hierdoor onduidelijk.
Dit advies zal ook doorgegeven worden aan de GMR ter overweging.
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