
 

 

 

 

 

 

 

Notulen MR vergadering 12 februari 2019 
 

Aanwezig: Felix, Janet, Susan, Lara, Roos, Lucie, Sandra, Suzanna, Laura, Hanneke 

Gast: Frank Zopfi  

 

19:30 

1 Opening 

2 Goedkeuring notulen 11 december en 15 januari , goedgekeurd 

3 Verslag van vertrouwenspersoon, nu te kort dag, doen via de pmr verslag volgende keer  ( 14 maart) 

4 Ingekomen stukken: 

              Interne memo’s ter informatie 

5 Vakantierooster komend jaar 

Frank: Er komen veel vragen binnen over het huidige rooster. Komende jaren komen er veel 

ontwikkelingen in de school. Belangrijk om tijdig een goede jaarplanning te maken. Vandaar dat ik 

alvast met jullie bepaalde keuzes wil bespreken. 

 

○ 420 uur vakantie voor ons. 

○ Keuze meivakantie wisselt per school 

○ Mogelijkheden: 

■ extra kinderloze dagen in piekweken 

■ Schooldag 10 minuten langer, voor extra studiedagen 

■ Centraal plannen in een tweede vakantieweek, bijvoorbeeld vastgeplakt aan  

meivakantie week of week in juni. 

○ Zie verder document 

○ Tevoren nadenken over vakantiedagen voor het naar directie gaat 

Besluit pmr: 

-Keuzes eerst in het  team voorleggen, in de bouw bespreken en dan terugkoppelen mr voor 

volgende mr vergadering 

 

6 Formatie 

De wensen van het team zijn in de afgelopen periode opgehaald.  

Frank: 

Wat is het probleem?  

In november vertelde ik jullie al dat de school de uitgaven moet afstemmen op de inkomsten. Op 

dat moment leek het erop dat het om 80.000 euro ging. Ik gaf toen aan dat de gemiddelde 

groepsgroottes in de 5MW te klein zijn om het personeel te kunnen betalen. Op dat moment leek 

de meest voor de hand liggende oplossing in minderen van een bovenbouwgroep, gezien de lage 

aantallen.  

We verwachten op de teldatum 1 oktober niet meer dan 590-595 leerlingen op school hebben. 

Inmiddels is duidelijk dat we daarom het dubbele bedrag moeten bezuinigen.  

Stap 1 daarbij is ervoor zorgen dat de groepen een ‘gezond’ leerlingaantal hebben. Doordat de 

groepen 1/2 in oktober nog klein zijn, moeten de de groepen 3 t/m 8 boven de 27 leerlingen zitten 



 

 

 

 

 

op deze school met veelal kinderen van hoogopgeleide ouders en dus de laagste vergoeding per 

leerling. 

 

De school heeft momenteel 4 inkomstenbronnen: 

1. De regeling bekostiging € 6.900 per leerling in 2018. 

2. Middelen uit samenwerkingsverband De school heeft de keuze gemaakt om deze 

middelen niet in te zetten voor groepsverkleining, maar volledig in te zetten voor ondersteuning in 

de vorm van RT en rugzakbegeleiding. 

3. Subsidies De school ontvangt diverse subsidies. Zo worden de conciërge, de 

managementassistente, de vakleerkrachten gym bijvoorbeeld betaald uit subsidies. Er is ook 

subsidie voor verrijkingen HB. 

4. Werkdruk verlagende middelen De school heeft de keuze gemaakt om deze middelen niet 

in te zetten voor groepsverkleining, maar volledig in te zetten voor ondersteuning. 

 

De grootste uitgavenposten van de school is personeel, hier wordt 80 % van de inkomsten 

uitgegeven. 

 

Schatting aantal leerlingen nu 590 per 1 Augustus. Dat is fors minder dan begroot.Begroting: tekort 

van 200.000 Euro. Leerkrachten via bureau’s drukken momenteel ook op de begroting. 

Er zijn ook groepen waar meer dan 1.0 fte op staat. Daarnaast  worden er nu te weinig kinderen 

aangenomen. 

Probleem wat betreft groepsgrootte nu in de onder- en bovenbouw  

Mogelijke oplossing: 23 groepen ipv 25 

Vorig jaar is gekozen werkdrukverlagende extra middelen in te zetten op onderwijs assistentie in 

plaats van kleinere klassen. Maar door lage leerlingen aantal is het tekort zo groot dat deze 

budgetten ook geen soelaas bieden.  Door nu eerst de klassengrootte op orde te brengen kan 

daarna nagedacht worden over de inzet van de extra budgetten voor ondersteuning  

 

Komende jaren minder geld beschikbaar door huidig leerlingenaantal. 

 

Groter aantal lln per klas betekent ook dat rt en ib op den duur weer op orde gebracht kan worden 

qua uren. 

 

              Gezamenlijke reserve wordt beheerd door Staij maar deze is er voor 17 scholen 

 

7 Personeelsbeleid  

              Zie punt 6 

8 Presentatie koersplan 

               Frank: 

Visie ontwikkeling.  

Presentatie  3 jaargroepen-structuur 
 

- Hoe gaan we presenteren naar de ouders 
- Ouderavond 
- Pmr hoort graag welke vragen er bij ouders heersen 
- Wenselijk dat instemming  ( wanneer daar sprake van is) dit schooljaar gegeven wordt. 
- Vraag : kiezen wij zelf (omr)  of worden andere ouders betrokken. 



 

 

 

 

 

- I.p.  heeft OMR eigen rol, hoeft geen toestemming van achterban. OMR moet wel met een goed 
verhaal kunnen komen naar ouders. 

- Ouders geven aan behoefte te hebben aan een duidelijk tijdspad, lijst van mogelijke bezwaren/ 
vragen beschikbaar hebben en antwoorden. ( Lara heeft een lijst, omr kan nog extra vragen 
toevoegen die spelen bij henzelf en overige ouders ) en communicatie aanpak richting ouders 

             
9 WVTTK 

 - Vraag Laura: hoe wordt geagendeerd?  Jaarkalender mr, inbreng mr leden, terugkomende vragen              

ouders. 

-Roos: Zit er nu iemand in de GMR. Nee momenteel niet, Roos heeft mogelijk interesse om hier volgend 

jaar in plaats te nemen. 

-Laura: vorige keer gesproken over uitnodigen TSO.  Jaqueline zal in één van de volgende vergaderingen 

uitgenodigd worden ( Afhankelijk van de agenda 

-Frank: grote animo binnen team voor deelnemen staking 15 Maart. 

 Dit was laatste mr-vergadering voor Frank  ( dank namens de mr), volgende vergadering met Pim. 

-Lucie namens Roel (Vrienden 5MW): voorstel voor nieuw financieel verhaal aangezien or en vrienden 

beide om vrijwillige bijdragen vragen. Verwarrend voor ouders, or en vrienden. Lucie zal een afspraak 

maken met de voorzitter van de or en de voorzitter van de vrienden om hierover te spreken en zij zal 

verslag uitbrengen tijdens de vergadering van 14 Maart. 

-Felix: stuurt datumprikker voor een etentje. 

 

 


