
Notulen MR vergadering dinsdag 16 februari 2021 20:00uur (via Meet) 

 

Voorzitter: Olaf 

Notulist: Henrieke 

Verder aanwezig: Ans, Gabriëlle, Petra, Celine, Ivon 

 

1. Opening 

- 

 

2. Notulen van 25 januari  

Goed gekeurd, ze kunnen op de site worden gezet. 

 

3. Ingekomen post  

- 

 

4. Mededelingen  

- 

5. Notulen GMR  

• 14-10-2020 

• 02-12-2021 

• 20-01-2021 

We hebben ze doorgelezen en besproken. De notulen zijn te vinden op de site van Oponoa. 

 

6. Faciliteitenregeling 

Gabriëlle heeft een mail ontvangen en vanaf 2021 mag de locatie coördinator zelf bekijken 

of de aanvraag, faciliteitenregeling, voldoet. Gabriëlle heeft al onderzocht wat er mogelijk is 

met een IPad. Ze kan deze via Erik-Jan Holleman (ICT-er Oponoa) bestellen. Gabriëlle wil nog 

kijken of ze dit nog met het geld van vorig jaar kan doen, i.v.m. de miscommunicaties die 

hebben plaatsgevonden afgelopen jaar. 

 

7. Evaluatie sluiting scholen i.v.m. weersomstandigheden 8+9 februari  

Er zijn, bovenschools en door Gabriëlle, allerlei gesprekken geweest met ouders, n.a.v. mails, 

telefoontje die zowel het bestuur als de scholen ontvangen hebben.  

Er is, in de groepsapps van de verschillende groepen, ook soms heftig gereageerd door 

ouders, vertelt de oudergeleding. Zij hebben ook een brief naar het bestuur gestuurd met 

daarin de onvrede van de ouders. Deze brief hebben de personeelsgeleding en Gabriëlle, 

ook ontvangen. 

Het bestuur, van Oponoa,  heeft de algemene brieven, richting de ouders, verzorgd tijdens 

deze dagen. 

Het bestuur heeft al laten weten dat er voor de ouders ook nog een brief komt met daarin 



de leerpunten die zij hieruit hebben gehaald. Het was wel een zeer uitzonderlijke situatie, 

waarin acuut gereageerd moest worden en dan worden niet altijd de meest ideale besluiten 

genomen.  

Wat bij de onvrede van de ouders ook zeker heeft meegespeeld is dat na zoveel weken 

thuisonderwijs, de ouders blij waren dat de kinderen weer naar school mochten en dat zij 

weer wat makkelijker thuis konden werken of naar hun werk konden zonder oppas te 

regelen.  

 

8. Schoolbegroting 

• Financieel beleid (document door Oponoa naar ons toegezonden) 

Gabrielle kan ons niet heel veel meer vertellen over het "financieel beleid” van de stichting. 

Zij kon niet bij de uitleg aanwezig zijn. 

Op 9 maart 19 uur gaat Olaf (misschien Celine) voor de MR in Teams een uitleg bijwonen van 

“het financieel beleid van Oponoa”. Hij zal ons tijdens de volgende vergadering over 

bijpraten. 

• De jaarrekening van 2020 kunnen we al wel vast bespreken. Gabrielle deelt het beeld met 

ons zodat we mee kunnen kijken. Gabrielle geef ons uitleg over deze begroting. Plan is nu 

vastgesteld en goedgekeurd. Gabrielle zorgt ervoor dat dit plan bij Olaf terecht komt voor de 

handtekening. 

 

9. Evaluatie overleg met College van Bestuur 25-01-2021 

 

• Het verhaal van Henri Soepenberg was duidelijk.  Olaf maakt zich nog wel zorgen om het 

onderhoud van ons gebouw. Henri Soepenberg gaf aan dat het onderhoud dat moet 

plaatsvinden ook gedaan moet worden, ongeacht dat wij in de toekomst samengaan met 

een andere school. Het gebouw moet zeker veilig blijven voor de leerlingen. Thero (het 

bedrijf dat het onderhoud doet voor de Oponoa scholen) heeft een meerjarenplan voor ons 

gebouw. Gabrielle heeft deze, gaat die met ons delen. We moeten wel scherp in de gaten 

houden of de planning ook uitgevoerd wordt. 

• Verder geen bijzonderheden over de bijeenkomst van 25 januari. 

 

10.  Schoolontwikkelingen/kwaliteit  

• Cito technisch lezen is al afgenomen, valt niet tegen. 

• Spelling en rekenen worden na de vakantie afgenomen. Het zal als 0 meting gezien worden 

en niet als toets. 

 

11.  Communicatie  

 

• Olaf: De zoveelste beslisboom is weer verstuurd.  Zijn idee is dat een volgende keer erbij 

wordt vermeld wat de verandering is bij de vorige beslisboom. Ze lijken enorm op elkaar en 

de verandering is niet duidelijk te zien. Gabriëlle geeft aan dat ze het snapt en dat ook zij 

niet goed ziet waar de verandering in zit. Zij krijgt deze van bovenaf doorgestuurd om die 

met de ouders te delen. Ook bij haar wordt niet gemeld wat de verandering is. Een volgende 

keer wil zij wel kijken of er een duidelijke verandering instaat en die er dan bij vermelden.  



• Er is veel gecommuniceerd de afgelopen weken, soms te veel dat ze ook berichten "missen”. 

Er zijn veel mailtjes, Parro berichten verstuurd door school en de individuele groepen dat het 

makkelijk is er 1 te missen. Dit is geen verwijt, maar een constatering waar we niets mee 

hoeven. Er was ook veel te melden tijdens het thuiswerken. 

 

 

12. Formatieplan  

• Gabrielle heeft een tijdje geleden al de leerlingaantallen doorgestuurd naar de MR. Dit om 

eens mee te kijken wat de mogelijkheden zijn. Qua aantallen mogen we 6 groepen 

formeren. Graag zouden wij 7 groepen geformeerd zien.  Maar hoe?? 

• 1 en 2 combineren is voor de hand liggend gezien de aantallen.  De voorkeur heeft wel dat 

groep 3 en 8 apart blijven. 

• We zitten nu te denken dat we een groep moeten splitsen. Dit is nooit een ideale situatie. 

• Met een beetje gepuzzel zou je wel een groep gedeeltelijk kunnen samenvoegen als je 

ervoor kiest een groep te gaan splitsen. 

• Ook hopen we op een "goede” Lio-stagiaire, om ook zo de groep te kunnen splitsen. Maar 

dit is nog geen zekerheid dat we die krijgen. 

• We mogen er nog even over nadenken en de volgende keer op terug komen, liefst zo snel 

mogelijk bij Gabrielle melden.  De oudergeleding wil wel even samen vergaderen om samen 

hun oordeel over geven. Zij zullen dan hun uitkomsten/adviezen delen met Gabrielle 

 

13. Rondvraag 

• - 

 

Actie punten 

Henrieke Notulen op de site zetten (25-01-'21) 
Gabriëlle IPad "faciliteitenregeling” in gang zetten bij Erik-Jan Holleman. Evt met het 

geld van vorig jaar, indien nog mogelijk. 

Olaf (+Celine?) Bijwonen online bijeenkomst over het “financieel beleid” van Oponoa op 
 9 maart 19:00 uur  

Gabriëlle Document “jaarrekening” bij Olaf bezorgen, zodat hij zijn handtekening 
eronder kan zetten en weer retour naar school doen 

Ouder geleding Meekijken en eventuele mogelijkheden wat betreft de formatie 21-22 
doorgeven aan Gabriëlle. Dit graag zo snel mogelijk. 

 

 

 

 


