
Notulen MR vergadering donderdag 25 maart 2021 19.30 uur 

 

Voorzitter: Olaf 

Notulist: Henrieke 

Verder aanwezig: (Bert sluit deze vergadering ook bij ons aan), Ivon, Ans, Gabriëlle en Petra 

Afwezig: Celine (met kennisgeving) 

 

1. Opening 

 

2. Notulen van 16 februari 2021 

 

• Zijn goedgekeurd en kunnen op de site. 

 

3. Ingekomen post  

 

• Info MR, mag mee naar Petra 

 

4. Mededelingen  

• IPad is inmiddels binnen van de faciliteitenregeling. 

• Bert: inzake vacature voor komend schooljaar zijn er al gesprekken met mensen met 

verplichte mobiliteit (door sluiting van scholen). Deze krijgen voorrang. Mocht hier niets bij 

zitten dan gaan ze verder stappen zetten met andere mensen. 

• De stichting is in gesprek met de Stichting Sopow voor een eventuele fusie. Dit om kosten te 

besparen/delen. Dit heeft voorlopig voor de werkvloer nog geen gevolgen. Dat zal later 

misschien wel nog zijn. 

 

5. Notulen GMR (als wij deze ontvangen hebben) 

 

• Alleen Corona update ontvangen 

• Schoolfotograaf komt alleen op de scholen waar die al gepland is. Wij willen de 

fotograaf in september. 

• Stichting is bezig met sneltesten voor Oponoa scholen. In elk dorp zal dan een 

testpunt komen, zodat er snel getest kan worden. 

 

 

6. Faciliteitenregeling 

• Moeten wij alweer over een volgende uitgave na gaan denken? 



• De volgende uitgave zal pas in januari plaats mogen vinden. We mogen al wel vast nadenken 

waar we dan de gelden aan uit willen geven. 

 

 

7. Schoolbegroting (door Bert en  Gabriëlle uitgelegd) 

• De begroting wordt besproken. Bert doet nog een aantal aanpassingen en dan zal 

deze worden goedgekeurd. 

• Ans heeft nog wel een opmerking over het meubilair. Er staan in bepaalde lokalen 3 

verschillende soorten meubilair. Wij zijn aan de beurt voor nieuw meubilair. Daar 

wordt al wel naar gekeken. Het liefst zo snel mogelijk. Het is nog niet duidelijk of dat 

komend schooljaar al haalbaar is. 

 

8. Ontwikkelingen formatie (als die er zijn, deze heb ik erop gezet omdat de oudergeleding 

ook heeft meegedacht over de formatie) 

• Wij zullen door beloofde gelden vanuit de overheid toch, zeker 3 dagen (hopelijk 

een hele week),  7 groepen kunnen formeren komend schooljaar. 

• De ouders hebben ook mooie ideeën ingebracht, maar gelukkig hoeven we geen 

groep te splitsen komend schooljaar. 

 

 

9.  Schoolontwikkelingen/kwaliteit  

• Cito afgerond en aanstaande maandag bespreken we de resultaten met het team. 

• Cito wordt deze keer meer bekeken als 0-meting.  

 

10.  Communicatie  

• - 

 

 

11. Rondvraag 

• - 

 

 

 

 

 

 

 


