MR vergadering – 11 oktober 2021
Aanwezig

Agnes, Kevin, Nanja, Gepke, Cecile (OR)

Afwezig
Datum
Locatie/tijd

11-10-2021
Sint Joris teamkamer
18.00 MR, vanaf 18.45 met directie, 20.15 OR+MR)

Datum

Actiepunt

Instemming/Advies

Wie

z.s.m.

OR vragen om hun begroting over het afgelopen schooljaar en dit
schooljaar. Ook uitnodigen voor vergadering oktober
Foto's aan Gepke sturen voor in jaarverslag

I

Kevin

z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

Agendapunt
MR
Mededelingen (ook
actiepunten
langslopen)
GMR update

Agnes, Nanja,
Kevin

Stukjes Joris’ nieuws + jaarverslag
Poll communicatie richting ouders
Afspraken maken met Bas (GMR)

Wie

Status Toelichting

Gepke
Gepke
Gepke

Bijl. Notulen
-

Gepke

- Nieuw bestuurslid: RvT is aan zet. Er
moeten nog leden benoemd worden in de
verschillende commissies. Er wordt lering
getrokken uit de situatie met Jasmijn. Er

Geen verdere opmerkingen

worden (in elk geval nu) taken herbelegd,
sommige mensen bij het bestuurskantoor
nemen extra werk over en een oud
bestuurder neemt het huisvestingsdeel nu
over.
- Inspectie: Er is een nieuw toezichtskader,
wat voor de inspectie ook nogal wennen
lijkt te zijn. Er wordt nu per stichting
gekeken, niet per individuele school.
- Managementrapportage: alle
tevredenheidspeilingen zijn
stichtingsbreed bekeken. Ondersteuning
bij schoolwerk thuis kreeg overall een lage
beoordeling van ouders. Duurzame
inzetbaarheid en preventie scoorden laag
(gaat over hoe leerkrachten hier zelf mee
bezig zijn)
- Zij-instroom: Er is een speciaal traject
voor zij-instromers bij KPOA. Van de vorig
jaar opgeleide mensen waren er 2 snel
weg, wat natuurlijk erg vervelend is. KPOA
denkt na over bijvoorbeeld een
terugbetalingsregeling, waarbij mensen
kosten opleiding moeten terugbetalen als
ze eerder vertrekken.
- In augustus 2023 wil KPOA wellicht een
internationale school starten, dit wordt
nog onderzocht.
- NPO gelden: zijn in dit eerste jaar niet
opgemaakt, wegens de tijdsdruk en een

Schoolgids
herstructureren

B

tekort aan mensen). Er worden op
verschillende scholen gelden
doorgeschoven naar volgend schooljaar.
- Ambities GMR: De GMR heeft bepaalde
belangrijke punten dit jaar: het nieuwe
koersplan van de KPOA, de samenwerking
met Göteborg (onderwijs jonge kind),
samenwerking met de verschillende
MR’en en het Topdossier. Dankzij
bemoeienis van Jasmijn werkt 1 KPOA
school niet langer met Topdossier, maar
op een andere manier. Er wordt gekeken
of dit ook op andere scholen kan.
Wat willen we anders? Zijn er misschien
voorbeelden van scholen die het anders
hebben gedaan waar we inspiratie kunnen
opdoen?
Wat zijn de wettelijke vereisten?
wetten.nl - Regeling - Wet op het primair
onderwijs - BWBR0003420 (overheid.nl)

Voorbeelden van andere scholen:
- bij elk kopje eerst een kleine theoretische toelichting,
daarna hoe het op de school wordt gedaan
- Inhoudsopgave kort en overzichtelijk (alle deelkopjes
kunnen eventueel ook pas later in de tekst zelf)
- Visuele elementen, zodat het geheel overzichtelijker
wordt en niet een hele grote lap tekst
- begrijpelijke taal
Idee: vanuit een voorbeeld van scholenopdekaart, vooral
de indeling in hoofdstukken/kopjes, onze schoolgids
herordenen. Bij elke vergadering een hoofdstuk
aanpakken.
Cecile vragen of zo’n schoolgids à la scholen op de kaart
compleet genoeg lijkt. Dan gaan we daarmee aan de slag.

Inzet
professionaliseringsbudget

Cecile vertelt of het budget (€500,- per
fte) is opgegaan en zo niet, wat er met
overgebleven geld gebeurt.

- wat is 'training'?
- er staan ook teamtraining op (onder), deze horen niet bij
het individuele potje van 500 (of 600) euro per fte.
Teamtrainingen mogen alleen met instemming van de PMR
betaald worden met individueel scholingsgeld. In principe
is 600 euro per FTE expliciet voor individueel gekozen
scholing bedoeld.
- Komt de onderuitputting door corona? Wat zijn de
vooruitzichten voor dit schooljaar?
(in 2020 en 2021 was er 600 euro voor scholing)
Als geld in een jaar niet wordt uitgegeven, kan je het dan
meenemen?
Aanvullende vraag (op wat vorige keer al is bedacht):
welke communicatie/informatie wordt gemist?

Inspectiebezoek

Inspectie komt niet meer op alle individuele scholen, maar
het gaat veranderen in bestuurstoezicht. KPOA is de eerste
school in NL waar dit bij gebeurt. Uit gesprekken blijkt dat
imspectie vrij positief is, dus er is gematigd toezicht. (dus
niet heel streng)
Inspectie gaat bij vier scholen op bezoek. Er is gesprek met
het leernetwerk rekenen op bestuursniveau. Ze komen
niet bij ons op school. In december komt er een
eindoordeel. (over de gehele KPOA dus)
Veel scholen hebben een schoolgids via ‘Vensters’
(Scholenopdekaart). Deze inhoudsopgave dekt wel de
lading van alles wat er in zou moeten.

Poll ouders
MR + Directie
Mededelingen

Schoolgids

B

Wat willen we anders? Zijn er misschien
voorbeelden van scholen die het anders
hebben gedaan waar we inspiratie kunnen
opdoen?
Wat zijn de wettelijke vereisten?

X

wetten.nl - Regeling - Wet op het primair
onderwijs - BWBR0003420 (overheid.nl)

Leerlingenaantal
Cecile
teldatum 1 oktober en
verwachtingen
formatie na dit
schooljaar

Inzet
professionaliseringsbudget

Cecile

I

Cecile vertelt of het budget (€500,- per
fte) is opgegaan en zo niet, wat er met
overgebleven geld gebeurt.

X

We gaan a.d.h.v. deze inhoudsopgave de schoolgids zoals
hij er ligt herordenen. Voor de volgende vergadering
zorgen we dat hoofdstuk 1 vernieuwd is.
Het llnaantal schommelt, bijvoorbeeld door verhuizingen
en verwijzingen. Bij de kleuters is merkbaar dat een deel
voor de start op school toch afvalt, omdat ouders op
meerdere scholen hebben ingeschreven en voor een
andere school kiezen zonder hun aanmelding op onze
school weer af te melden. Om een gezond leerlingenaantal
en een betere marge te houden, worden in de toekomst bij
de aannames voor de kleutergroepen wat hogere aantallen
aangenomen, zodat de kleutergroepen wel vol komen en
er een gezonde doorstroom naar de hogere groepen is.
- Wat is ‘training’?
Dat is onbekend, omdat het op een andere manier
gedeclareerd is. (geen halszaak voor de MR)
- Mag je geld meenemen als het niet opgaat?
Meestal komen de individuele professionaliseringskosten

wel boven de €500,- per FTE uit, maar anders moet je
kijken hoe je dingen in je begroting wegzet.
- Vanwege corona zijn wat dingen niet doorgegaan,
daarom ook niet alles op. Dit jaar wordt er juist meer
uitgegeven, dus voorstel is om het bedrag wat afgelopen
jaar niet is uitgegeven, komend jaar bij het budget te
zetten.
Budget is €600,- per FTE over 2020 en 2021.
(niet €500,-)

NPO gelden

Cecile

Cecile geeft een toelichting op wat er
loopt en hoe dit gaat.

In de toekomst als het erop lijkt dat de pot voor individuele
scholing niet opgaat, graag overleg met de (P)MR als er
een idee is om individuele scholingsgelden aan
teamscholing te besteden.
Onderwijsassistent voor 5 dagen per week.
2,5 dag extra inzet leerkrachten (werken hier al en werken iets
extra)
Daarnaast nog als ziektevervanging en op een ander potje voor
3 dagen een andere onderwijsassistent.
Hierdoor is er veel ondersteuning mogelijk voor leerlingen,
collega’s kunnen bij elkaar in de klas kijken en er zijn vanaf
groep 4 kindgesprekken gevoerd. (dan kunnen de groepen door
de extra mensen overgenomen worden)
Er zijn veel materialen aangeschaft, bijvoorbeeld voor rekenen
van Met Sprongen Vooruit, voor alle groepen. Ook voor de
kleuters zijn diverse materialen aangeschaft voor de rijke
leeromgeving.
Er komen twee mensen kijken naar de gangen, hoe deze nu
gebruikt worden en wat hieraan verbeterd kan worden.
EDI training wordt vervolgd na de herfstvakantie.
Alle gemaakte plannen zijn in uitvoering. We hebben erg veel
geluk dat wij tijdig het plan voor de NPO-gelden klaar hadden
(dankzij de studiedagen) en dat we genoeg personeel hebben
gevonden om alles te bemensen.

Groene schoolplein

MR en OR
Voorstelronde

Cecile

Cecile vertelt wat de huidige stand van
zaken en planning is.

Donderdag is de start, dan wordt begonnen met tegels uit het
plein te halen. In de herfstvakantie wordt dan met
graafmachines groot werk gedaan. Streven is dat het plein klaar
is op 3 december (mede afhankelijk van het weer)
Petra Stoop en Richard... stellen zich voor, voorzitter en
penningmeester.
Er zijn veel ouders vertrokken, maar er is ook weer voldoende
nieuwe aanwas.
Half september eerste OR vergadering gehad.
Speerpunt: ouderbetrokkenheid.
Voor nieuwe ouders zijn sommige dingen niet altijd duidelijk.
Bijvoorbeeld hoe je in de groepsapp komt en wie waarvoor
aanspreekpunt is. Idee is om een startpakketje te maken met
informatie.
Hulpouders regelen is niet altijd even makkelijk. Dat ouders door
corona de school niet in mochten, hielp bepaald niet mee.
MR gaat schoolgids aanpassen en meer leesbaar maken. Het
kleine infoboekje is ook ideaal, idee om dit ook aan ouders te
sturen? → Ja

Begroting 2020-2021

Hoeveel is er uitgegeven aan het groene schoolplein?
€1500,-

Er is meer dan €1000,- over van vorig jaar (mede door
corona). Is hier een bestemming voor?
- Groene schoolplein dus
Sinterklaas ruim 300 euro verschil, zijn er minder cadeau’s
gekocht?

- Er is €400,- extra begroot vorig jaar, om iets meer budget
te hebben voor de individuele cadeautjes. Dit is vorig jaar
(en dit jaar) alleen niet uitgevoerd. OR kijkt hiernaar.
Kosten betalingsverkeer ineens bijna €100?
- Stond nooit op de begroting, maar wordt nu wel
meegenomen.
Sportdag/koningsspelen €450 ipv €75?
- Springkussens van gehuurd
MR stemt in met de begroting 20-21

Datum

Actiepunt

Instemming/Advies

Voor 16 november
16 november

Poll ouders
Schoolgids hoofdstuk 1 (algemene gegevens en profiel van de
school) herordenen.

Wie
Gepke

Status:
B= Onderwerp ligt voor bespreking bij MR

I= Onderwerp ligt ter instemming bij MR

A= Onderwerp ligt voor advies bij MR

