
Verslag MR vergadering 26 januari 2021 
Aanvang 19.00 via Teams 

 
 Aanwezig: Patricia, Hellen, Debbie, Ilse, Mark, Martin en El Mehdi 
 
Iedereen is online aanwezig via Teams. 
Martin wordt verwelkomd als nieuw lid van de MR oudergeleding. 
 
Punten die besproken zijn: 
 
Bestuurlijke samenwerking  
Intentieverklaring wordt opgesteld, in de GMR wordt dit verder besproken. Debbie houdt de MR op 
de hoogte over de bestuurlijke samenwerking. 
 
Formatie 
Vroeg met de formatie. Bestuur wil dit zo omdat het dit schooljaar anders gaat. Clusters met scholen 
en inde clusters moet je overleggen hoe je de formatie verdeeld. 
Vijf scholen, de formatiegelden moet verdeeld worden tussen deze vijf scholen (Vastert, Stroink, 
Wooldrik, Sterrenborgh, Willem Wilmink) 
Ilse legt het telformulier uit (via de mail ontvangen) 
Aankomend schooljaar 271 leerlingen. Starten met 65 kleuters nieuwe schooljaar. Ilse loopt langs de 
aantallen leerlingen per groep. De wens is 12 groepen. Bestuur komt met herverdelingsmodel, deze 
wordt besproken met de directies van alle vijf scholen in het cluster. Dit komt terug in de MR. 
MR heeft instemmingsrecht m.b.t. formatie. 
 
Stakingsgeld 
Collega’s die gestaakt hebben worden niet uitbetaald, dit loon gaat terug naar de leerlingen van de 
school, dit is 2150 euro. 
Het bedrag van de MR (zie punt 8) 1000 euro 3150 euro in totaal. 
Voorstel van El Mehdi om de bedragen bij elkaar op te tellen en te overleggen met de ouders 
waaraan we het geld kunnen besteden. 
Meenemen in het team en wensenlijst maken en dan weer terug naar MR (punt voor volgende MR) 
 
Communicatie vanuit school 
De communicatie is dit schooljaar wel veranderd, ervaring is dat deze communicatie minder 
duidelijker geworden. Het gevoel heerst dat er minder snel gecommuniceerd wordt. Punt komt ook 
op de volgende teamvergadering. 
 
Noodopvang op school 
Vraag: hoe wordt de noodopvang geregeld op school? 
Ilse licht de afspraken van de noodopvang toe. Naast de cruciale beroepen zijn de kwetsbare 
kinderen ook op school. 
Groep van 50 kinderen is te doen op school m.b.t. noodopvang. 
 
Bijdrage Sinterklaas bovenbouw 
Hoe is de bijdrage bovenbouw Sinterklaas tot stand te komen? Het is al geruime tijd 5 euro. Dit punt 
kunnen we meenemen naar de ouderraad, deze gaat over de ouderbijdrage. 
Ilse neemt dit punt mee naar de ouderraad. 
 


