
 

 

Notulen MR ’t Slingertouw 
 

Aanwezig:  Paul, Marieke, Thom, Koen, Danielle, Marlieke, Sultan, Marian, 
Ruud, Ruth, Robin en Saskia 

Van: Danielle en Koen  

Onderwerp: MR-vergadering d.d. 23-11-2021 

Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

Locatie:  Teams 

Notulist: Thom 

 
1. Opening       (Koen) 

Koen heet iedereen welkom 
 

2. Vaste onderwerpen 
 

2.1. Notulen vorige keer        
Notulen zijn goedgekeurd en kunnen worden geplaatst. 

 

2.2. Geen ingekomen post      (Danielle/Koen) 
 

2.3. GMR - Feedback bijeenkomst     (Koen/Paul) 
Thom was onze afgevaardigde. Was sinds lange tijd weer een fysieke bijeenkomst. Wederom wordt 
aangegeven dat een afgevaardigde bij tourbeurt niet wenselijk is, maar wel beter dan niemand. Privacy 
statement van SKPO voor medewerkers is ter tafel gekomen en wij hebben namens het Slingertouw 
ingestemd. Daarnaast is besproken hoe kansrijk onderwijs wordt ingevuld vanuit SKPO. 
 

2.4. Activiteitencommissie 
Ruud deelt mee dat de er druk wordt georganiseerd rondom Sinterklaas en Kerst. Marlieke vult aan dat 
de brief voor de ouderbijdrage zo goed als klaar is. Wel komt er nog een aanvulling met de vraag richting 
ouders of zij invulling kunnen geven bij bepaalde activiteiten.  
 

2.5. Mededeling directie:  
- Kort toelichting mbt individuele (ziekteverlof)situaties aangaande een aantal collega’s; 
- Kim stopt per 1 feb, intern hebben kandidaten zich gemeld. Joyce janssen gaat de functie van IB’er 

vervullen als vervanger van Kim; 
- Collega’s bezig met teamscholing; 
- Diverse invullingen van NPO gelden worden nader besproken; 
- Op waterrijk wordt een plan ontwikkeld voor de invulling rondom de school, op het speeldek is de 

maximale inrichting bereikt; 
- Pipa is een nieuwe collega op Grasland, zij start per 1 december een nieuwe kleutergroep. 

 
3. Corona situatie Slingertouw 

2 weken herfstvakantie heeft voor de school goed gedaan. Nu 1 groep in quarantaine, maar voor de omvang 
van de school is dat heel beperkt. Nieuw protocol van de PO raad is rondgestuurd en hier heeft crisisteam naar 
gekeken. Het nieuwe protocol wordt omgezet naar ouder communicatie. Input vanuit de MR wordt 
meegenomen in de communicatie.     

 
4. Begroting   

Sultan en Thom hebben dit onderwerp voorbereid. In algemene zin valt op dat de begroting logischer is van 
opbouw en daarmee begrijpelijker. ’t Slingertouw is nu klaar met de begroting en deze gaat bij het SKPO verder 
het proces in. 
 



 

 

4.1. Begroting 
Vanuit de regeling inhaal- en ondersteuning programma Corona hebben we gelden ontvangen en die 
hebben we ingezet. Forse verhoging extern personeel zijn terug te voeren naar de inzet van NPO gelden, 
geldt ook voor de post Nascholing en Cursussen. Energie is opvallend veranderd, dit heeft te maken dat we 
de locatie Waterrijk in bruikleen hebben waarmee de energiekosten met de gemeente verrekend worden. 
Verder zijn er weinig punten die opvallen. Mooi om te zien is dat we volgend jaar begroten op een positief 
resultaat, wat heel bijzonder is na de afgelopen jaren waarin overwegend negatief werd afgesloten. 
  

4.2. Investeringen  
Naast de reguliere vervangingen/vernieuwingen staan er een aantal aanpassingen aan de gebouwen in de 
planning, waaronder een nieuwe keuken op locatie Grasland.  
 

4.3. NPO gelden 
Verdeeld over 2 schooljaren worden gelden beschikbaar gesteld. 5/12 in schooljaar 2021-2022 zijn al 
toegezegd, de 7/12 voor 2022-2023 zijn nog niet definitief. Voor beide schooljaren is een 
investeringsvoorstel gedaan. Dit investeringsvoorstel is mede tot stand gekomen met inbreng van de 
Slingerraad. We willen wel kijken hoe we deze gelden zo goed mogelijk aan de kinderen besteden. 

 
5. Proces nieuwe directeur     

 
Koen heeft Peter Tijs gesproken over het proces “Nieuwe Directeur” en welke rol de MR hierbij heeft. Peter 
heeft aangegeven hoe SKPO het proces wil bewandelen. Er komt een benoemingsadviescommissie die 
afvaardiging heeft uit directie, personeel, MR, spil en bestuur. De tijdslijn begint met het opstellen en 
publiceren van een profiel. Kandidaten kunnen reageren tot de kerstvakantie en direct daarna kunnen de 
verkenningsgesprekken met de kandidaten plaatsvinden. In de MR wordt het profiel besproken en met elkaar 
vullen we nog wat details in en aan.  

 
6. Rondvraag en afsluiting     

 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. Wel krijgt Saskia de gelegenheid om haar eerste MR kort te 
beschouwen.  


