
 
Nutoluen vergadering 11 januari 2021 

 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Teams-bijeenkomst de Bijenkorf 
 

1. Opening 
2. Vaststellen notulist (elmi) 
3. Mededelingen vanuit de voorzitter (Paul). Geen mededelingen 
4. Post (Sofie). Niets binnengekomen 
5. Vaststellen notulen vorige vergadering. Geen opmerkingen. Vastgesteld. 

Gepubliceerd in de schoolapp.   
6. Mededelingen directie/school (Laika). Iedereen de beste wensen voor 2021. Geen 

specifieke mededelingen.  
7. Begroting 2021 van de Bijenkorf (Laika). Geen vragen of opmerkingen vooraf. Laika 

licht toe;  
● investeringen; materialen tbv rekenen is gelinkt met het schooljaarplan en 

gymzaal.  
● beleid begroting skpo heeft effect op schoolniveau 
● concerncontroller is even afwezig geweest. Adviezen kunnen tot begin 

februari worden meegegeven.  
● Beter inzicht in de begroting naar bijvoorbeeld wat naar bovenschools gaat/ tbv 

collectief. Op schoolniveau komt De Bijenkorf niet tekort. Voorbeeld schoonmaak is 
verhoogd (realisatie 2020, heeft effect op 2021).  

● Maandelijkse afdracht is verhoogd. Ipads zijn aangeschaft, dit is een flinke 
investering geweest (hierdoor hogere afdracht), maar daar plukken we nu 
direct de vruchten van.  

● Begroting loopt verder bijna gelijk met 2021. Uitputtingsoverzicht loopt vrij in 
de pas.  Beetje geschoven in kostenposten.  

● Leerlingenaantal is stabiel. Instroom in alle bouwen. Formatie is gelijk 
gebleven.  

● Scholingskosten zijn begroot. Eventuele tekorten is bovenschools altijd 
bespreekbaar.  

● Begroting was niet echt ingewikkeld. Er is goed begroot, maar als er zaken zijn 
onvoorzien is dit altijd bespreekbaar met het bestuur.  
 
Er wordt gestemd, iedereen is voor. Begroting is vastgesteld.  
 

8. Sluiting van de school (laika). Er liggen drie opdrachten:  
opdracht 1 = contacten omlaag brengen, besmettingen voorkomen 
opdracht 2 = online onderwijs verzorgen 
opdracht 3 = noodopvang verzorgen voor kinderen van mensen met een cruciaal 
beroep en kwetsbare kinderen (=psychische problemen, geen veiligheid thuis). 
Ervaring nu, noodopvang wordt 1x zoveel gebruikt. Er is sprake van verdubbeling van 
aantallen: totaal 59 kinderen, waarvan 5 crisisplaatsing. Groepen van alle leeftijden 
(3 groepen OB - MB - BB) 

 
Er zit een spanning tussen de drie opdrachten. Laika vraagt hoe ouders hierin staan. Ouders 
staan positief ten opzichte van de gevolgde procedure hierin. Er is zorg ten aanzien van het 
hoge aantal. Bij groei zal worden geprioriteerd, thuis onderwijs zal ook doorgang moeten 
blijven vinden. Morgen (dinsdag 12 januari 2021 is weer een persconferentie), naar 
aanleiding van de aangekondigde maatregelen zal een bericht vanuit de directie naar alle 
ouders gaan. Paul vraagt om reactie van de leerkrachten. Ook zij staan achter de gevolgde 



 
procedure waarin - zo nodig - het beleid van prioritering ten behoeve van de noodopvang zal 
worden uitgevoerd. 

 
9. Werving Nieuwe leden MR. Tekst staat in de app. Er zijn nog geen reacties. Uitdaging 

zit in het ‘ontmoeten’ van potentiële kandidaten.  
Actief alle ouders benaderen middels bijvoorbeeld een aparte mail, qua timing even 
afstemmen op de berichtgeving van de RIVM maatregelen.  
Idee om een kort wervingsfilmpje op te nemen, dat we via diverse kanalen zouden 
kunnen delen. 
 

10. Berichten uit de GMR (Sofie/Chris).  
Geen vergadering in December 2020 wegens uitstel budget ivm ziekte controller. 
2 hoofd items voor aankomende GMR vergadering op 19 januari 2021, beide ter 
stemming tijdens de vergadering: 
-Meerjarenbegroting 2021-2014, inclusief bovenschoolse begroting 
-Planning schoolvakanties 2021-2022 (basis is de BOV vakantieplanning) 
Chris deelt de BOV schoolvakanties 2021-2022 ter informatie. 
 

11. Contact tussen stamgroep en ouder/ verbinding bijenkorf (Kitty/ Elmi) 
We zijn nu ongeveer 1 jaar in lockdown. Informele contacten zijn vrijwel allemaal 
weggevallen. Slechts een enkele keer is een formeel contact geweest tussen 
leerkracht en ouder. De contacten zijn voor veel ouders heel belangrijk. Een van de 
grondbeginselen (de relatie ouders-leerkracht-leerling) van het jenaplanonderwijs 
staat onder druk.  Er is zorg: veel ouders staan op hele grote afstand van de school. 
Dat gaat niet veranderen de komende maanden. Voorstel om meer met digitale 
middelen te werken: Bijvoorbeeld online groepsbijeenkomst met ouders. Community 
oprichten per stamgroep. Zodra kinderen weer naar school kunnen het bijwonen van 
een viering. Vanuit school wordt de behoefte aan meer contact herkent. Laika pakt 
dit na deze week op met het team.  
 

12. Rondvraag / wvttk (Allen) Paul: Hoe gaat het op dit moment, lukt het om alles op te 

vangen. Reactie Laika: ja, er is op dit moment geen lesuitval.  

 

13. Afsluiting (Paul). planning staat in de app. Kitty neemt initiatief voor wervingsfilmpje. 

Vergadering sluit om 21:26 uur.  

     *** 


