
Notulen MR 9 juni 2022 
 

1. Goedkeuring notulen  

Notulen zijn inhoudelijk goedgekeurd. Luca past deze aan en Ruben zet de notulen op de site. 

2. Maurice schuift aan voor de formatie en korte toelichting op NPO gelden. 

Plaatje van de formatie verstuurd en de formatie was rond. Afgelopen dinsdag kreeg Maurice bericht 

dat Jessica per 1 oktober aanstaande een betrekking dichter bij huis aanvaard. Dit zorgt er voor dat 

het plaatje zoals het stond, heroverwogen moet worden. Jessica blijft nog tot 1 oktober, tot we een 

andere goede oplossing hebben. Dit wordt op dit moment nog niet gecommuniceerd.Saskia zal op 

Waterland blijven voor 3 of 4 dagen in de ondersteuning. 

3. MR heeft kennis genomen van de formatie zoals deze nu staat. 

4. De online ouderavond voor de groepen 7 en 8 zullen Pieter en Luca vanuit de MR bijwonen. 

5. Form voor informatie van ouders m.b.t. de NPO gelden lijkt nog onduidelijk voor ouders, 

vraagstelling dient aangepast te worden. 

Er kan meer uitleg over NPO gelden in de inleiding staan en de vragen zijn wat summier. Voorstel zou 

zijn om alvast wat meer toe te lichten wat de plannen van de school op dit moment al zijn en ouders 

vragen om eventueel aan te vullen of hier opmerkingen over te geven.  

6. Schoolprogramma 2022-2023 

Dit document is nog wat oppervlakkig, niet duidelijk waarom er is gekozen voor bepaalde onderdelen 

en wijzigingen. De MR mist onderbouwing voor de keuzes die hierin zijn gemaakt. Is de schoolscan 

herijkt in het voorjaar? Volgens de NPO regeling moeten er een aantal stappen worden doorlopen, is 

dat gebeurd? Daarnaast is de vraag of het budget klopt, basisbudget is per leerling 500 EUR en dat 

komt niet overeen met het totaal van dit document. 

7. GMR memo 

Doel 1 wordt niet herkend, er is door de MR niet gezien dat dit gebeurd is. Doel 2 lijkt ons niet waar 

de NPO gelden voor bedoeld is. De meeste doelen lijken niet gericht op de leerlingen, waar de NPO 

gelden wel voor bedoeld zijn. De MR vraagt zich af waar de 5% per leerling voor komend jaar naartoe 

gaan. Daarnaast zijn de doelen goede doelen die altijd georganiseerd zouden moeten worden en niet 

afhankelijk zouden moeten zijn van deze tijdelijke gelden. Op basis van de memo van de GMR van 25 

mei 2022 gaat de MR niet akkoord.  

8. Rondvraag 

Geen vragen voor de rondvraag. 


