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VERSLAG 
Datum:  Dinsdag 14 december 

Aanvang: 16.00 uur 

Plaats:  Digitaal via TEAMS 

Aanwezig:  Jessie Suripatty, Jan Kellendonk, Maria Baltussen, Babette Boer, Sandra van 

Grinsven, Els Roskam, Lieke van de Ven, Nicole Maassen. 

Afwezig: - 

Toehoorder: - 

 

1 Opening 

Jessie opent de vergadering.  

 

2 Vaststellen agenda 

De agenda wordt met een kleine wijziging vastgesteld. Agendapunt 10 en 11 zullen worden 

gedraaid. We zullen eerst de rondvraag doen, zodat Lieke daarna de vergadering van verlaten. 

Nicole zal bij het laatste inhoudelijke agendapunt (voorheen 10, nu 11) aanhaken over de procedure 

en werkzaamheden in verband met het vertrek van Lieke.  

 

3 Mededelingen en ingekomen stukken 

Er waren twee ingekomen brieven van ouders, maar deze zijn beide al afgehandeld. 

- Er is een vraag binnengekomen of er vanuit school gecommuniceerd kan worden als er in 

de klas zich incidenten voordoen die impactvol kunnen zijn voor kinderen. Ouders kunnen 

een verhaal waarmee een kind thuiskomt dan beter plaatsen. Lieke heeft in de 

voorbereiding van deze vergadering al aangegeven dat ze dit aan het team communiceert 

zodat zij dit via Parro kunnen doen als iets dergelijks speelt in hun klas. 

- Er is een vraag binnengekomen of er op school weer actieve handhygiëne kan worden 

toegepast. Deze brief was zowel aan de MR als aan Lieke gestuurd. Lieke heeft dit opgepakt 

en het team geïnstrueerd de kinderen vaker hun handen te laten wassen of desinfecteren. 

 

Maria deelt mede dat er na de vorige vergadering geen grote wijzigingen meer zijn geweest in de 

afrekening van de MR voor kalenderjaar 2021. De afrekening komt in de plus uit, wat een prima 

resultaat is.  

 

4  Actiepunten MR 

De actiepuntenlijst wordt doorlopen 

 

Het overzicht dat Babette met de OR aan het maken is over taken en het communicatieplan dat ze 

maakt n.a.v. de AOB cursus komen in januari op de agenda. 

 

We besluiten dat het actiepunt van Maria van de actielijst afkan, omdat het samenwerken t.a.v. het 

abonnement op het MR-blad bij de GMR geen prioriteit lijkt te hebben, het binnen het budget van de 

MR past en we dan bovendien ook altijd de beschikking hebben over het blad.  

 

Els zal de actiepunten voortkomend uit het activiteitenplan, die in de notulen van november staan, 

uitgeschreven in de actielijst opnemen. 

 

5 Begroting Paschalisschool 2021 – voorbespreking 

Els geeft aan welke punten zij heeft geleerd met de AOB cursus financiën die ons kunnen helpen om 

naar de begroting te kijken. Eén van de belangrijkste dingen is om te kijken naar ‘tendensen’. Waar 

wordt in voorgaande jaren meer of juist minder aan uitgegeven dan begroot wordt voor aankomend 

jaar? Als niet duidelijk is waar zo’n verandering vandaan komt is het goed om hier naar te vragen bij 

je directie.  

 

Jessie doorloopt de bijlagen die we van Lieke hebben gekregen en inventariseert welke vragen we 

hebben. In de notulen vind je deze bij agendapunt 8 waar ook de antwoorden van Lieke genotuleerd 

zijn. 
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6 Verslag van de vorige vergadering en actiepunten directie  

Er zijn geen aanvullingen of punten die veranderd moeten worden in het verslag van november. Deze 

kunnen dus worden gepubliceerd op de website. 

 

Jessie geeft nog wel aan dat vanwege haar afwezigheid haar naam niet genoemd staat bij het 

oppakken van de actiepunten uit het activiteitenplan. Ze wil wel graag ergens bij aansluiten.  

 

Er stonden geen actiepunten meer op de actiepuntenlijst van Lieke.  

 

7 Mededelingen vanuit de directie 

Corona 

- Vanavond is er een persconferentie waar waarschijnlijk gezegd gaat worden dat de scholen 

een week eerder sluiten of uiterlijk na maandag 20 december. Het is nog niet duidelijk wat 

er precies afgekondigd gaat worden en wat de ruimte voor individuele scholen hierin is. 

Morgen heeft Lieke om 8.00u overleg met alle directeuren van K&K en om 10.00u met het 

MT. Vervolgens worden het team en ouders geïnformeerd 

- Iedere week wordt er gecommuniceerd aan ouders via Parro 

- Er is één week geweest dat er veel kinderen (preventief) thuis zaten, nu is dat weer veel 

minder.  

- Er zijn relatief weinig coronagevallen. 

- Alleen een groep 8 heeft één dag thuis gezeten, verder is afwezigheid van leerkrachten 

intern opgelost. Wel is er hierdoor 4 dagen geen NPO inzet geweest van Joep, maar dit was 

in lijn met het beleid dat hierover is opgesteld. 

 

Groene schoolplein: De subsidie voor het groene schoolplein moest op basis van een tekening en 

een offerte worden aangevraagd. Dit was op tijd aangevraagd, maar ondertussen was de subsidiepot 

al wel leeg. Desondanks wil de gemeente wel graag verder met de plannen. Er is een gesprek 

gepland met de partij die de offerte heeft gemaakt. Ook kunnen de OR en de eerste stap wellicht 

bijdragen.  

 

8 Begroting Paschalisschool 2021 

1). Uit de verschillende bijlagen is onduidelijk of er voor 2023 nog NPO gelden in gepland zijn of niet. 

Lieke geeft aan dat bij de eerste blad gebruik is gemaakt van de peildatum 1 augustus 2022, op het 

tweede blad is er een inschatting gemaakt. Dit is nog niet door het team besloten, het is een 

inschatting. 

 

2). Hoe worden de leerlingenaantallen berekend en is daarbij rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat de lagere inschrijvingen bij de Paulusschool en de hogere bij de Paschalisschool 

doorzet? 

Vanaf 2022 wordt er een andere teldatum gehanteerd. Dit wordt februari i.p.v. oktober, omdat zo 

beter begroot kan worden. Bv het boekjaar 2023 zal worden bekostigd op basis van het aantal 

leerlingen dat op 1 februari 2022 staat ingeschreven op de school. Dit is niet voordeliger of 

nadeliger, maar je kunt er wel beter op plannen. T.a.v. de trend die er lijkt te zijn m.b.t. inschrijvingen 

op de Paulus en de Paschalis zijn we in overleg met de controller iets hoger gaan zitten dan de 

gemeentelijke inschatting van de afgelopen 3 jaar. Dit gaat om een kleine aanpassing (ongeveer 12 

leerlingen). We weten namelijk ook nog niet wat de nieuwe school (de Bonte Boomhut) gaat doen 

met de inschrijvingen. 

 

3). De bijlage over de NPO gelden die we hebben gekregen, gaat deze over de Paschalisschool of 

over Kans en Kleur? 

Dit gaat erover wat iedere school bijdraagt aan de gemeenschappelijke organisatie (K&K), de 

afdracht. Hier is uitgewerkt hoe dit gaat worden ingezet aan gemeenschappelijke activiteiten. JT 

staat voor junior techniek en KUCU voor kunst en cultuur. 

Wat opvalt is dat we geen geld meer krijgen vanuit het Samenwerkingsverband Stromenland. Lieke 

geeft aan dat ze niet weet waarom besturen in de regio besluiten geld in te leveren, als ze het bij dit 

Stromenland niet op orde hebben. Er is geen direct effect op de leerlingen. De school kan nog 

steeds een orthopedagoog inschakelen. K&K kan dit intern regelen. Wel wordt weer naar 

samenwerking gezocht en hoe dit geregeld kan worden.  

 

4). In de begroting van de Paschalisschool zien we dat de Rijksbegroting (de vereenvoudigde 

bekostiging) een heel ander bedrag laat zien dan voorgaande jaren. 
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Lieke geeft aan dat je in 2022 heel veel gesplitste bedragen ziet en in 2023 zijn deze bedragen bij 

elkaar opgeteld. Daarnaast hebben wij een Excel uitdraai, waar niet alle details instaan die je kunt 

zien in het softwarepakket waarin Lieke haar begroting maakt. Ze deelt haar beeldscherm en laat 

ons meekijken met het overzicht zoals zij kan zien. Daarnaast is het ook nog zo dat wij 

veranderingen in bedragen van de begroting 2022 vergelijken met de begroting 2021, waar Lieke 

de begroting vooral baseert op de daadwerkelijk bedragen die zaken gekost hebben in 2021 (de 

afrekening).  

Met al deze informatie zien we dat de baten omhoog gaan in 2022 t.o.v. 2021. Hier zit een 

meevaller in en daarnaast nog de NPO gelden.  

 

5). De uitgaven onder kopje 4.1.1.3 (premie participatiefonds) lijkt jaar op jaar een lager bedrag te 

worden, hoe kan dit? 

Dit is een post waar je geen invloed op hebt als school. Dit is doorgerekend vanuit de realisatie 

(afrekening) van 2021. 

 

6). De uitgaven onder kopje 4.4 (totaal overige lasten) vallen hoger uit dan begroot in 2021. Welke 

uitgaven vallen hieronder en waarom is deze hoger? 

Dit zijn bijvoorbeeld ICT licentiekosten. Vorig jaar werden deze niet apart begroot, die vielen toen 

onder administratie en beheerlasten. Deze post is in de begroting van 2022 dan ook gezakt met een 

vergelijkbaar bedrag waarop deze post verhoogd is.  

 

7). De uitgaven onder kopje 4.4.5.0 (overige overige lasten) is veel hoger dan in 2021. Welke 

uitgaven vallen hieronder en waarom is deze hoger? 

Dit is de algemene beleidsruimte die er nog is. Een begroting moet altijd op 0 uitkomen (inkosten en 

uitgaven in evenwicht). Het geld waar nog geen besluit over is genomen staat onder deze post 

‘geparkeerd’.  

 

8). De uitgaven onder kopje 4.1.2 (totaal overige personele lasten – personeel niet in loondienst) is 

veel hoger in de begroting van 2022, dan in die van 2021. Wat valt hieronder en waarom is deze 

hoger? 

Lieke ziet zo snel niet waar deze post staat in het programma waarin we nu met haar meekijken. We 

zien ‘m wel in de Exceluitdraai, maar kan nu niet zeggen waarom deze hoger is, omdat we de details 

niet kunnen inzien. Ze gaat hier nog naar kijken. (Actie Lieke).  

 

Omdat we (door afspraken K&K-breed) de begroting pas kort van tevoren kregen en omdat er nog 

één vraag op staat besluiten we nu niet te stemmen in het kader van ons adviesrecht. Dit schuiven 

we door naar de vergadering van januari. 

 

9 Verzoeken aan Lieke n.a.v. ingekomen brieven of mededelingen (agendapunt 3).  

Dit agendapunt komt te vervallen omdat er geen verzoeken zijn n.a.v. agendapunt 3. 

 

10 Rondvraag door en aan de directie 

Er zijn geen rondvragen  

 

11 Procedure en werkzaamheden i.v.m. vertrek Lieke 

Lieke verlaat de vergadering en Nicole komt erin. We beginnen met een kort voorstelrondje omdat 

Nicole niet alle ouders kent en niet alle ouders Nicole.  

 

Eerder is in onderling overleg van de oudergeleden bepaald dat Babette zal plaatsnemen in de 

benoemingsadviescommissie (BAC). Nicole en Aafke zullen zitting nemen vanuit MT en team.  

 

Als MR spreken we zo meteen na de vergadering kort met Bianca (controller en waarnemend 

bestuurder van K&K) en Edith (HRM – K&K). Zij willen van ons weten wat wij als MR belangrijk 

vinden in een nieuwe directeur. Vrijdag is er een eerste afspraak met de BAC, Bianca en Edith.  

Er is een planning gedeeld waarin het de bedoeling is dat er 2 ronden gesprekken zijn en er op 28 

januari iemand benoemd kan worden.  

 

We bespreken het voorstel dat vanuit Kans en Kleur is gedaan voor de vacature tekst voor een 

nieuwe directeur. Babette geeft aan dat ze als aanvulling op de functiewensen zou willen toevoegen 

dat de communicatie met de ouders goed is vanuit school en een belangrijk aandachtspunt van de 
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directeur: open en transparant. Met een nadruk op de coöperatieve samenwerking tussen kind, 

school en ouders. Dat past bij onze speerpunten en is in de functieomschrijving nog niet te vinden.  

 

In de vacaturetekst staan verder nog veel fouten, omdat ze de oude tekst hebben gepakt van toen 

Lieke werd geworven. Er staat bijvoorbeeld nog in dat de kleuters op de Veenhof zitten.  

 

Welke eisen en wensen er instaan t.a.v. een nieuwe directeur zijn nog erg in lijn met de wensen die 

we nu hebben. De MR geeft aan vooral openheid naar het team, de ouders, transparantie en 

empathie belangrijk te vinden. We zouden graag zien dat zaken die ingezet zijn de afgelopen jaren 

voortgezet worden en niet onderbroken met heel nieuw beleid.  

 

Nicole geeft aan dat ze graag een directeur ziet die haar aanvult, bijvoorbeeld op het gebied van 

directie-ervaring.  

 

Jan geeft nog aan dat er ook een ‘klik’ met zijn met het team. Nicole en Aafke zullen dit moeten 

meenemen in de gesprekken, dit is niet op papier te zetten in een vacaturetekst. Daarnaast is het 

goed wanneer er één persoon in beeld komt om referenties te checken.  

 

Bovenstaande punten gaan we meegeven aan Bianca en Edith. Ook nemen Babette en Nicole het 

mee in de sollicitatiegesprekken. 

 

12 Sluiting 

Jessie sluit de vergadering 
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