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Vergadering 2021-2022 

13 oktober 2021 17.30 - 19.00 uur 

Soort vergadering Algemene vergadering Medezeggenschapsraad 

Voorzitter Marthe Wijs 

Notulist Dorcas Borgers 

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

Afwezig Ankie Halsema 

 

 
Agenda 
 

1. Opening + uitleg nieuwe overlegstructuur & vaststellen vergaderdata 
2. Formatie, stand van zaken i.v.m. vertrek docent groep 4 (evaluatie werving- nieuwe 

werving-oplossingen) 
3. Goedkeuring begroting stichting de Weidevogels- voorstel oudergeleding om (een 

deel van) het budget van de talentenweek over te hevelen naar budget ouderraad. 
4. Vraag m.b.t. financiering bieb 
5. Uitwerking NPO plan- hoe ziet de uitwerking van de ondersteuning er per klas uit? 
6. Stand van zaken nieuwbouw (traject-vergunningen-financiering-uitleg tekort 

van 1.000.000 euro) 
7. Ouderbijeenkomsten (wanneer en welke vorm) 
8. Begroting MR 2021/2022 
9. Wvttk /rondvraag / sluiting 

 

 

1. Opening + uitleg nieuwe overlegstructuur 

 

 Marthe duidt de nieuwe overleg structuur: 
MR overleggen, 1 x per maand waarvan om de maand met de directie (Peter), 
waarbij dan geldt:  
17.30 start onderling overleg MR 

17.45-19.00 MR & Peter 

 

De vergaderdata worden vast gesteld. 
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Actiepunten 

Ankie v A o De MR vergaderdata worden op de schoolwebsite geplaatst. 

 

  

2. Formatie, stand van zaken ivm vertrek docent groep 4 

 

 
 

De vacature is uitgezet voor de midden en bovenbouw. Deze staat nu 2 weken uit 
via verschillende kanalen, maar heeft nog niets opgeleverd.  
Trix heeft aangegeven tot 1 december te blijven en aldus geen gebruik te maken 
van de mogelijkheid om per 1 november weg te gaan. 
 
De ouders hebben eerder bij Peter aangegeven graag een gesprek met haar te 
willen. Hij wilde graag eerst een gesprek en daarna is mee gedeeld dat Trix geen 
behoefte meer heeft in een gesprek met een aantal ouders. Toch deelt de 
oudergeleding de wens voor een gesprek bij deze nogmaals, vooral om te 
bespreken hoe de laatste periode nog zo goed mogelijk vorm gegeven kan 
worden. 
  
In antwoord op de vraag of gesproken is over hoe de mismatch heeft plaats 
kunnen vinden, geeft Peter aan dat het probleem daar niet ligt. Trix mist de team-
samenwerking, zoals bij een grotere school.  
Dit is er bij de kennismakingsgesprekken waar ook Bob en Joke bij betrokken 
waren blijkbaar niet naar voren gekomen als mogelijk issue.  
 
In het kader van de formatie wordt nu gedacht aan 2 opties:  
1. Niemand aannemen en schuiven -> impact op 4 groepen en geen 

ondersteuning overig meer; 

2. Een bijna afgestudeerde zij-instromer aannemen. Zij werkt nu bij de ASKO, 

komt uit Noord en is kunsthistoricus van huis uit. 

Ze loopt na de vakantie op dinsdag mee en daarna wordt er de klap op 

gegeven.  

Op de vraag of referenties opgevraagd kunnen worden, is het antwoord 

positief. 

 

Actiepunten 

Peter 
 
 
 
Peter  
 

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. 
 
Houdt de MR actief op de hoogte aangaande ontwikkelingen m.b.t. de formatie. 
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3. Goedkeuring begroting Stichting de Weidevogels 
4. Vraag m.b.t. financiering bieb 

 

 
 
Bieb 
 
 
 
 
 
Talentenweek 
 
 
 
 
 
 
 
Begroting 

Punt 3 & 4 worden samengevoegd. 
 
Op de vraag hoe de financiering van de bieb is ingericht, is het antwoord, dat: 

- Eenmalig is 5.000 euro uit de reserves van de Stichting ter beschikking 
gesteld; en 

- Hiernaast is er ongeveer 1.000 euro per jaar nodig op de schoolbegroting 
om de bieb actueel te houden.  
 

De OR heeft aan gegeven dat zij hier wel een rol in wil spelen en de vraag is of het 
budget naar de OR kan. De hieraan gealloceerde 5.000 euro zou dan van de 
Stichting begroting aan de OR toegekend kunnen worden.  
De directie gaat met de OR bespreken hoe dit vorm gegeven wordt met vooral de 
insteek wat de week op moet leveren. 
Er is ook nog veel informatie en mogelijk nog wat tijd beschikbaar van de externe 
partij die voorgaande jaren betrokken was bij de talentenweek.  
 
De Stichtingsbegroting wordt met bovengenoemde aanpassing goedgekeurd. 
 

Actiepunten 

Peter 
 
Peter 
 

Peter bespreekt met de OR hoe de talentenweek ingevuld kan worden. 
 
Peter gaat na wat er nog aan informatie en beschikbare tijd openstaat van de 
eerder bij de talentenweek betrokken externe partij. 

 

 

5. Uitwerking NPO plan, ondersteuning per klas 

 

Plan inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 

De oudergeleding merkt op dat in het NPO van onze school, onderwerpen 
genoemd staan, die niet specifiek onder het NPO vallen. Deze horen al langer bij 
de dagelijkse gang van zaken. Peter meldt dat ook de coördinator van InNoord 
het plan wat te uitgebreid vond.  
Mirjam Breemen zal met Peter door nemen wat er wel/niet in moet.  
De aanpassingen worden op het moment gedaan, op basis waarvan de tussen - 
en eindevaluatie plaats zal vinden waarbij de MR weer betrokken wordt. 
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Plan uitwerking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan budget 
 
 
 
 
Uitwerking visie 

De oudergeleding is benieuwd wat er tot heden concreet met de gelden gedaan is 
en of de ouders wiens kinderen het betreft hierover geïnformeerd zijn.  
Peter geeft aan dat niet te weten, het na te gaan en ervoor zorg te dragen dat de 
betreffende ouders geïnformeerd worden. 
Ondersteuning bij rekenen is al gestart middels 1,5 dag per week ondersteuning 
door Joke. Deze 1,5 dag p/w ziet op alle betrokken groepen/kinderen. 
  
De oudergeleding geeft aan dat alle ouders een update moeten krijgen over de 
stand van zaken. Peter sluit zich hierbij aan en gaat de ouders melden welke 
kinderen behoeften hebben en welke kinderen niet.  
 
De MR vraag of de BEVO (beeldende vorming) ook uit de gelden van de NPO 
voldaan kan worden. Dit wordt vooralsnog uit FLOA bekostigd (5.000 euro). 
Vanuit in Noord kan ook nog wat geld komen als hiervoor draagvlak bij de 
InNoord collega’s gevonden kan worden. 
 
De oudergeleding vindt dit soort vakken cruciaal bij een school met deze visie. Bij 
gebrek aan dit soort vakken moet ook de visie aangepast worden. De conclusie op 
het moment is dat de school haar visie niet waar kan maken. Hier is Peter het 
mee eens. 
 
Peter geeft aan dat nog niet het volledige bedrag uit NPO is ingezet.  
De verdeling zal met inachtneming van het bovenstaande nog eens kritisch 
bekeken worden.  
 
Wellicht is goed het NPO nu ook voor invulling van BEVO aan te wenden en het 
daarna structureel uit de InNoord begroting te laten komen. 
 
Tot slot meldt Peter dat Expertise Centrum wordt ingezet bij losse trainingen en 

dat het basisaanbod is nog niet helemaal ingezet.  

Er is nog ruimte voor toneel, drama, dans. 

 

Actiepunten 

Peter 
 
 
Peter 
 

Zorgt dat alle ouders geïnformeerd worden over wel/geen/welke steun aan hun 
kinderen.  
 
Zal de verdeling van de nog beschikbare gelden uit NPO, begroting InNoord en EC 
nog eens goed bekijken en herverdelen aansluitend op de visie van de school. 
 

 

6. Stand van zaken nieuwbouw 

 

Tekort Er is een tekort van 1M euro.  
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Verhuizing  
 
 
Vergunningen 

Dit komt onder meer doordat de begroting dateert van 4 jaar geleden. Prijzen zijn 
gestegen en ontwerpen blijven aangepast worden. 
 
Over 2 weken komt Peter met een terug koppeling bij de MR.  
 
Peter stelt dat de school in ieder geval niet in de voorjaarsvakantie verhuist naar 
Prisma.  
 
Dit zal niet gebeuren voordat de bouwvergunning verleend is. 
Hiervoor dient de gemeente ook commitment te tonen. 
De sloopvergunning is wel al aangevraagd, maar dit is eenvoudig. 
 

Actiepunten 

Peter 
 
 

Informeert de MR eind oktober 2021 over de stand van zaken en plannen met 
betrekking tot de nieuwbouw. 

 
 

7. Ouderbijeenkomsten 

 

 Op woensdag 10 november zal in de gymzaal een ouderavond gehouden worden 

in marktvorm. In iedere -van de 14- kramen wordt een ander onderwerp 

behandeld. Ook de MR zal een kraam krijgen. 

 

Op verzoek van de ouders krijgt groep 7 nog een afzonderlijke ouderavond. 

Actiepunten 

Peter Informeert de MR z.s.m. nader over de invulling. 
 

 

 

8. Begroting MR 2021 / 2022  

 

 Vorig jaar stond er 300 euro voor de MR op de schoolbegroting. 
De MR heeft begrepen dat er altijd budget beschikbaar is / dient te zijn voor de 
MR.  
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Peter geeft aan dat het moet passen in de begroting van school en dat hij op 3 

november een overleg met de controller van school (Erwin) heeft. 

Veel op de schoolbegroting staat vast (82% personeel, 7% onderhoud school).  

De begroting wordt in de GMR niet behandeld, wel het bestuursformatieplan, 

waar de begroting wellicht onderdeel van is. 

 

Actiepunten 

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

 

 

9. Wvttk / rrondvraag / sluiting 

 

 De vergadering wordt gesloten. 

Actiepunten 

  

 

 

 

Bijlagen: 

I. Stichting Weidevogel goedgekeurde begroting 2021-2022 

 

  



aantal leerlingen (FTE: gemiddeld per jaar) 210 207 211 211 209 

kosten OB:

werkelijke 
kosten 

schooljaar tot 
nu toe

begroting 
2021/2022

werkelijke 
kosten 

schooljaar tot 
nu toe

begroting 
2020/2021

werkelijke 
kosten 
2019/2020

begroting 
2019/2020

werkelijke kosten 
2018/2019

begroting 
2018/2019

jaarlijkse schoolreisje 7,500.00 7,500.00 1,763 7,500 5,812 € 8,600

OuderRaad (projecten, uitjes en culturele activiteiten 8,900.00 1,256.85 3,000.00 1,610 5,000 4,647 € 5,000

projecten/thema's (non-OR):

Talentenweek 0 5,000 3,500 5,500 5,500 € 5,000

Amst. Light Festival 0 850.00 850 850 800 1,400 

diversen (Rembrandproject, Afvalproject) 0 1,250.00 1,250 0 1,250 1,265 

subtotaal projecten/thema's 0.00 0 2,100.00 7,100 4,350 7,550 8,165 € 5,000

Handvaardigheid 0.00 0.00 0.00 1,150 3,000 

Hallo Muziek (netto na subsidie en sponsoring) 10,000.00 8,320.80 9,000.00 8,999 9,000 13,336 € 15,000

feestdagen:

- St. Maarten 500.00 500.00 500.00 

- kerst     450.00 405.75 700.00 204 902 

- pasen     850.00 850.00 500.00 0 705 

- sinterklaas     2,000.00 1,989.65 2,000.00 1,875 2,002 

subtotaal feestdagen 0.00 3,800 3,745.40 3,700 2,078 4,000 3,610 € 4,505

onvoorzien

algemene kosten OB (o.a. Visma Software €160,-) 1,000.00 1,000.00 1,054 300 128 € 60

bankkosten OB 240.00 68 € 100

overige kosten OB p.m. €5.000

totaal kosten OB: 0.00 31,440 15,423.05 31,300 21,004 36,350 35,765 € 38,265

p.p. 149.71 151.21 99.54 172.27 169.50 183.09 

overschot/tekort OB -€ 440

kosten TSO:

werkelijke 
kosten 

schooljaar tot 
nu toe

begroting 
2020/2021

werkelijke 
kosten 

schooljaar tot 
nu toe

begroting 
2020/2021

werkelijke 
kosten 
2019/2020

begroting 
2019/2020

werkelijke kosten 
2018/2019

begroting 
2018/2019

activiteitenbegeleiding tijdens pauzes 20,000 8,310.00 6,500 1,380 3,000 

vrijwilliger (sport) 1,700 

diversen 1,300 

subtotaal activiteitenbegeleiding tussenschools 0.00 20,000 8,310.00 6,500 1,380 6,000 2.000* (schatting) € 10,000

knutseljuffen 0 0 1,220 1,750 1,721 € 2,400

materiaal buitenspelen/geluidsinstallatie 497.40 pm €1.000 1,612 2,000 2,083 € 6,000

geluidsinstallatie p.m. (uit eigen vermogen)

reservering speelplein (ect.) p.m. (uit eigen vermogen) € 5,000

tegoedbonnen voor leraren (voor toezicht tijdens pauzes) 800 800 € 0

algemene kosten TSO 250 250 € 60

bankkosten TSO € 75

overige kosten TSO € 100

totaal kosten TSO 0.00 20,800 8,807.40 7,550 4,212 10,000 5.804* (schatting) € 23,635

p.p. 0.00 99 42.55 36 20 47 28 € 113

overschot/tekort TSO 18.000* (schatting) € 605

* "schatting" want het is vooralsnog onduidelijk of er nog een 2e factuur van Stichting Wijsneus komt.

kosten OB+TSO:
begroting 
2020/2021

begroting 
2020/2021

werkelijke 
kosten 
2019/2020

begroting 
2019/2020

werkelijke kosten 
31-07-2019

begroting 
2018/2019

OB + TSO 0.00 52,240.00 24,230.45 38,850.00 25,215 46,350 41,569 61,900 

OB + TSO p.p. 0.00 248.76 117.06 187.68 120 220 197.01 296 




