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VERSLAG (CONCEPT) 
Datum:  Donderdag 7 oktober 

Aanvang: 16.00 uur 

Plaats:  Teamkamer Paschalisschool 

Aanwezig:  Jan Kellendonk, Maria Baltussen, Jessie Suripatty, Els Roskam, Lieke van de Ven 

Afwezig: Babette Boer, Sandra van Grinsven 

Toehoorder: - 

 

1 Opening 

Jessie opent de vergadering.  

 

2 Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3 Vaststellen verslag van de vorige vergadering (2 september 2021) 

Voorafgaand aan de vergadering hebben de MR-leden al tekstuele wijzigingen doorgegeven op de 

notulen. Met de doorgevoerde wijzigingen wordt het verslag definitief gemaakt en kan deze op de 

website worden gepubliceerd.  

 

4  Mededelingen MR en ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

Jessie deelt mede wat zij heeft geleerd in de basiscursus. Veel zaken die aan bod kwamen hebben 

wij binnen onze MR al goed geregeld. Een tip die Jessie meeneemt uit de cursus is om Lieke actief te 

vragen naar input vanuit de ouders wanneer er (grote) veranderingsvoorstellen aan zitten te komen. 

Wat zou de school willen weten van de ouders om een goede beslissing te kunnen nemen? Ook kan 

dit helpen in de communicatie rondom veranderingen. Jessie zal dit punt in de rondvraag direct 

meegeven aan Lieke. Daarnaast zetten we het als aandachtspunt in ons activiteitenplan. 

 

Els deelt mede wat zij heeft geleerd in de cursus financiën. Ze had verwacht dat de cursus meer over 

kengetallen zou gaan, maar het ging voor een groot deel over hoe je als MR kunt omgaan met de 

schoolbegroting. Je hoeft geen accountant of controller te worden om als lid van de 

medezeggenschap naar de begroting te kijken. Belangrijkste is om naar tendensen te kijken: waar 

wordt meer of minder geld aan uitgegeven dan voorgaande jaren? Hoe is de leeftijdsopbouw van de 

medewerkers? Groeit of krimpt het leerlingenaantal? Er zijn wel een aantal handvatten om naar de 

begroting te kijken, deze staan in de reader die Els heeft gekregen bij de cursus. We besluiten deze 

handvatten actief te gaan gebruiken bij het kijken naar aankomende begroting. Daarnaast gaf de 

cursusleidster nog de tip om een betere/ nauwere samenwerking op te zoeken met de GMR.  

  

Maria deelt mede (vanuit haar functie als MR-penningmeester) dat de cadeaus voor afscheid en 

geboorte allemaal zijn geregeld. Op de volgende vergadering agenderen we de begroting van de MR. 

Ook wil Maria graag de bedragen en gelegenheden waarvoor namens de MR een cadeau wordt 

gegeven bespreken volgende vergadering (Actie Els).  

 

 

5 Actiepunten MR 

De actiepuntenlijst wordt doorlopen. 

 

 

6 Vaststellen activiteitenplan 2021-2022 

De vorige vergadering hebben we ons actieplan al in concept besproken. Er zijn geen punten meer 

bijgekomen voorafgaand aan deze vergadering. De twee aandachtspunten vanuit de MR-cursussen 

(zie mededelingen Jessie en Els) worden ingevoegd. Ook wordt er nog een verkeerd jaartal 

aangepast. Met deze genoemde wijzigingen wordt het activiteitenplan vastgesteld en kan deze 

worden gepubliceerd op de website.  

 

 

7 Vaststellen jaarverslag MR 2020-2021 

De MR leden spreken complimenten uit over het geschreven jaarverslag. Er is nog één openstaand 

puntje waar nog een cijfer moet worden ingevoegd. Els zoekt dit getal op (Actie Els). Met 
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inachtneming van deze invoeging wordt het jaarverslag vastgesteld en kan deze op de website 

worden gepubliceerd. 

 

 

8 Actiepunten directie 

De actiepuntenlijst wordt doorlopen. 

 

Vanuit de begroting 2021 staan de huisvestingskosten op de actielijst. Dit komt terug bij de 

volgende begroting en kan voor nu van de actielijst.  

 

Groene schoolplein: Een architect is aan het tekenen. 2 November wordt het plan gepresenteerd 

aan de betrokken ouder, Lieke en de gemeente. Misschien gaat de tekening dan nog een keer terug 

naar de architect. Daarna kunnen er drie offertes aangevraagd worden. Wanneer er één offerte 

binnen is, kun je subsidie aanvragen. Misschien kan het wel iets sneller, de Antoniusschool heeft 

met alleen een plan en een eigen onderbouwd kostenplaatje dit ingediend voor subsidie. De 

aanvraag moet in ieder geval voor 31 december 2021 ingediend zijn. Het gaat om een regionale 

subsidie (vanuit de provincie). Er zijn kaders waaraan de aanvraag moet voldoen vanuit de provincie 

(bv. een buiten-onderwijsplek). De gemeente wil graag, maar stelt als kader dat de speelplaats wel 

‘hufterproof’ moet zijn, omdat het een openbare plek is buiten schooltijden. Bovendien moet het wel 

te onderhouden zijn. Dit actiepunt kan van de actielijst af.  

 

Tenslotte staat op de actielijst om de huidige groep 7 te informeren over de combinatiegroepen 

volgend jaar. Lieke heeft een eerste bericht via Parro verstuurd hierover (afgelopen vrijdag). Hierin 

heeft ze aangegeven dat ze heeft vernomen dat er zorgen zijn. Voor de herfstvakantie zal Lieke 

inhoudelijke zaken communiceren. Op dit moment zijn de leerkrachten van de bovenbouw samen 

met Lieke aan het nadenken over de nadere invulling van de combinatiegroep 7/8 en de genoemde 

zorgen door ouders. Jessie geeft aan dat zij jaren combinatieklassen 7/8 heeft gehad en kan 

meedenken over concrete vragen die leven. Maria geeft aan hier graag gebruik van te maken.  

 

 

9 Mededelingen vanuit de directie 

1). Er is nauwelijks aan vervangers te komen. Lieke heeft 3x geprobeerd om een vervanger te 

regelen voor de dag zelf en 3x is dit niet gelukt via de vervangerspool. Tot nu toe heeft ze dit intern 

op kunnen lossen, maar het kan bijna niet anders dan dat in het griepseizoen klassen thuis moeten 

blijven. Intern oplossen gaat niet altijd meer lukken. Eén dag opsplitsen gaat in sommige gevallen, 

maar niet altijd. Een aantal oud collega’s heeft aangegeven in geval van nood wel bij te willen 

springen. Lieke geeft aan dat ze nog wel moet nagaan hoe ze dit organisatorisch goed kan regelen. 

Ook ouders uit de MR die zelf een PABO-diploma hebben geven aan dat ze mogelijk iets kunnen 

betekenen indien de groep van het eigen kind naar huis gestuurd zal worden. Lieke gaat 

onderzoeken wat mogelijk is.  

 

Gevraagd wordt of er weer online gewerkt gaat worden indien het over griepklachten gaat en 

leerkrachten niet kunnen komen omdat ze in afwachting zijn van een coronatest, maar niet ziek op 

bed liggen. Lieke geeft aan dat hier nog over gesproken moet worden. Hierover zal nog worden 

gecommuniceerd.  

 

2). Verschillende groepen werken met Rots & Water. Tjeerd wordt hier extra uren voor ingezet. Als 

Rots & Water ingezet wordt voor de gehele groep, is dit gewoon onderdeel van het onderwijs. Als het 

om groepjes kinderen uit een klas gaat, dan worden ouders geinformeerd. 

 

3). De afgelopen studiedag is een start gemaakt met ‘leren anders organiseren’. De leerkrachten uit 

de MR geven aan dat het verassend goed was, inspirerend. Ze hebben concrete handvatten 

gekregen om niet ‘achter je eigen programma aan te hollen’. Bijvoorbeeld door kinderen dagelijks 

tijd te geven om zelf te werken (aan een weektaak of een achterstand). Als je dit elke dag een half 

uurtje doet kun je als leerkracht rondlopen, observeren, kleine gesprekjes voeren. Dit geeft lucht in 

het programma.  

 

4). Landelijk is bepaald dat vanaf 1 aug 2021 op de site van scholen moet worden vermeld dat de 

vrijwillige ouderbijdrage ook echt vrijwillig is. Op de Paschalisschool gingen we er al op die manier 

mee om, maar het komt nu ook op de site te staan.   
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10 Jaarverslag 2020-2021 

Vorige vergadering hebben we het concept jaarverslag al gezien. We hebben nu geen aanvullende 

vragen of opmerkingen en nemen het jaarverslag voor kennisgeving aan.  

 

 

11 Jaarplan 2021-2022 

Vorige vergadering hebben we het concept jaarplan al gezien. Voordat we kunnen overgaan tot 

stemming is er nog één verhelderende vraag ten aanzien van het jaarplan: Wat is een betekenisvolle 

weektaak? Wat maakt het betekenisvol? Lieke geeft aan dat er door twee leerkrachten onderzoek is 

gedaan hoe de weektaak betekenisvoller gemaakt kan worden voor leerlingen. Dit betekent in ieder 

geval dat de weektaak meer aangepast is op de individuele leerling.  

 

We gaan over tot stemming. Met vijf stemmen voor en één onthouding (omdat we van één afwezige 

niet weten wat dit lid wil stemmen) wordt het jaarplan 2021-2022 aangenomen. 

 

12  Professionaliseringsplan 2021-2022 

De personeelsgeleding van de MR (de PMR) heeft adviesrecht op het professionaliseringsplan. 

Voordat we over gaan tot stemming zijn er nog een aantal vragen en opmerkingen ten aanzien van 

dit plan:  

- Op bladzijde 6 staat maart 2021 waar 2022 moet staan. Lieke past dit aan. 

- Vorig jaar werd aangegeven dat het professionaliseringsplan gedurende het jaar nog kan 

veranderen (aangevuld kan worden). Wordt de PMR weer meegenomen indien er ‘grote’ 

aanpassingen zijn? Lieke geeft aan dat ze bij grote aanpassingen de PMR meeneemt hierin. 

Er lopen bijvoorbeeld nog wel aanvragen. Een collega heeft aangegeven cursus tot 

rekencoordinator te willen volgen. Hiervoor is meer budget nodig dan voor één collega 

beschikbaar, omdat een extra rekencoordinator niet direct nodig is voor de school. Deze 

collega kan bij collega’s vragen of zij hun budget niet opmaken. Dit kan dan ten goede 

komen voor die collega. Qua uren gaat het waarschijnlijk nu wel lukken, maar mogelijk zit de 

cursus vol, omdat er vanwege de NPO-gelden veel cursussen worden gevolgd. 

- De afgelopen jaren konden niet alle geplande cursussen doorgaan. Hoe zit het met het 

budget hiervan? Vanwege het negatieve saldo is dit geld op. Het kon niet geoormerkt 

meegenomen worden naar het volgend jaar.  

 

De PMR gaat over tot stemming en adviseert positief met twee stemmen voor en één onthouding 

(omdat we van één afwezige niet weten wat dit lid wil stemmen). 

 

13  NPO-schoolscan 

De gehele MR heeft instemmingsrecht op de bestedingen van de NPO-gelden. In de schoolscan staat 

hoe de school ervoor staat na de twee lockdowns vanwege corona en hoe NPO-gelden besteed gaan 

worden. Er zijn nog een aantal vragen en opmerkingen voordat we overgaan tot stemming: 

 

Opmerkingen: 

- Fijn dat er goed aandacht is voor aan de NT2 leerlingen. 

- Tijdens eerste lockdown is meer herhaling aangeboden en minder nieuwe stof. Er is toen 

niet alleen herhaling aangeboden. 

- Op bladzijde 4: groep 4 heeft ook tijdens de lockdown wekelijks verrijking (niet 

tweewekelijks zoals het in de schoolscan staat) gehad. 

 

Verhelderende vragen: 

- Op bladzijde 2 staat dat een nieuwe spellingmethode wordt gekozen eventueel in combi met 

een nieuwe taalmethode in 21-22, moet dit niet 2022-2023 zijn? Lieke geeft aan dat het 

overleg hierover nog loopt. Moeten we wachten op de nieuwe taalmethode? Of moeten we 

nu al iets anders? Uitgangspunt is dat spellingsresultaten niet verder achteruit moeten 

gaan. Dat spelling dit jaar moet staat eigenlijk vast. In combi met de taalmethode zou fijn 

zijn, maar die komt past volgend jaar uit. Er moet in ieder geval dit jaar gekozen worden 

(nog niet ingevoerd).  
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- Is bij de 'leerlingen met extra ondersteuning' het niveau gelijk gebleven, of is er absolute 

achteruitgang geweest? Dezelfde vraag voor de leerlingen met verrijking: is hun niveau 

gelijk gebleven of is door het uitblijven van het extra activeren op school hun niveau 

achteruit gegaan? En zo ja, wat is het plan daarvoor? Lieke weet hier het antwoord niet op. 

Ze moet dit bij Lucienne nagaan (Actie Lieke). 

- De groepen die genoemd worden, gaat dat over de groepen van vorig jaar (waar daar ‘groep 

5’ genoemd wordt, zijn de kinderen die nu in groep 6 zitten)? Ja. 

- Bij ‘verschil 1e en 2e lockdown’ wordt gesproken over het leren van letters. Dit gaat over 

groep 3? (dit stuk loopt door vanuit het gedeelte over groep 1-2). Ja 

- Hoe is de evaluatie op inzet NPO gelden? 

Het evalueren van ‘werken in kleine groepjes’ en ‘leren anders organiseren’ gebeurt na de 

tussenopbrengsten. Landelijk hoeft er niet specifiek verantwoord te worden. De gelden 

vallen uiteindelijk toch in de lumpsum 

- Hoeveel geld blijft er bovenschools (op stichtingsniveau hangen) en ten behoeve van wat? 

20% blijft op stichtingsniveau. Voor alle gelden geldt dat 10% naar de stichting gaat. Voor 

NPO-gelden is dit groter, omdat niet ingeschat kan worden wat de kosten zijn als tijdelijk 

ingehuurde mensen de ww in gaan. Mochten de ww kosten mee vallen, dan vloeien deze 

gelden hopelijk terug naar de scholen, maar dit is een vraag die we als MR bij de GMR 

moeten neerleggen (actie MR). In het 2e jaar van de NPO-gelden is het bedrag 500,- euro 

per leerling (het eerste jaar 700,-). Ook is er mogelijk professionalisering die vanuit de 

stichting wordt gecoördineerd.  

 

We gaan over tot stemming. Ondanks dat we nog niet op alle vragen een definitief antwoord hebben 

(zie actiepunten) stemmen we in met het plan t.a.v. de NPO-gelden met 5 stemmen voor en 1 

onthouding (omdat we van één afwezige niet weten wat dit lid wil stemmen). 

 

14  Rondvraag van en aan de directie 

- Els: in het activiteitenplan van de MR hebben we als aandachtspunt staan om te 

monitoren op het binnenklimaat. Is het duidelijk hoe het staat met het binnenklimaat en 

is het ophangen van CO-2 meters mogelijk.  

Lieke geeft aan dat naar aanleiding van de coronapandemie het binnenklimaat extra 

onder de loep is genomen. Op de Paschalisschool bleek de CO-2 kwaliteit op orde. 

- Jessie geeft aan dat ze in de MR-basiscursus als tip heeft gekregen om bij Lieke aan te 

geven dat wij als MR graag actief de achterban van de ouders willen raadplegen en 

vertegenwoordigen bij grote veranderingen. Lieke geeft aan hier positief tegenover te 

staan en stelt de wedervraag wat we in dit kader ‘groot’ vinden. Het gaat dan om zaken 

als het overgaan naar combinatieklassen bijvoorbeeld. Lieke geeft aan dat ze bij de OR 

eerder heeft voorgesteld om de ouders actief te bevragen of er behoefte was aan het 

schoolreisje in oktober.  

 

 

15 Sluiting 

Jessie sluit de vergadering 
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