
Notulen MR vergadering 1 november 2022

Aanwezig: MR: Sjoukje, Jurriaan (notulist), Maaike, Ronald, Ilvy, + directie: Michelle

Afwezig: Charissa

Agenda

1. Vergadering wordt geopend door Maaike. Ilvy is voor de eerste keer aanwezig als MR lid voor de
personeelsgeleding. Ilvy is ook lid van de GMR; de koppeling tussen de MR en GMR is daarmee
gewaarborgd.

2. Geen extra agendapunten, ingekomen post of andere stukken.

Notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.

Notulen en jaarverslag wordt meegestuurd met de Blink update. Notulen zet Sanne op de website.

Ilvy geeft een terugkoppeling over GMR:
Nieuwe school Groenewoud; met name zorgen over hoe dit samengaat met het lerarentekort.

Na splitsing van de Twaalfruiter en de nieuwe school Groenewoud zou de GMR erg groot
worden. Er wordt nog gekeken hoe de GMR vorm te geven.

Nieuwe functiehuis is verduidelijkt bij het personeel.

NPO-gelden zijn nog niet verbruikt en kunnen langer gebruikt worden.

3. Bij een tussentijdse vacature wordt die, net als een normale vacature, voor 3 jaar ingevuld.
MR reglement wordt vastgesteld.

MR Huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

Jaarverslag dekt niet helemaal de lading door de overgangsfase, sommige onderwerpen zijn echt
locatiespecifiek. Personeelstekort/planning en MR begroting komen niet terug.
MR jaarverslag 2021/2022 wordt vastgesteld.
Het is handig om het nieuwe jaarverslag het hele jaar bij te houden.

De ouderavond is lang niet geweest. Ouders kunnen kiezen uit 4 workshops. Tot nu toe weinig
animo onder ouders, maar het gaat wel door. Er is nog wat tijd om ouders te bereiken en mogelijk
beslist een deel van de ouders op het laatste moment. Gevraagd wordt of de MR leden ook
aanwezig kunnen zijn.

4. Voor het huidige jaar worden de NPO-gelden niet verbruikt door het personeelstekort en een
groep minder. Kosten worden begroot als lumpsum, zodat NPO-gelden meegenomen kunnen



worden.

Belangrijkste voor het budget zijn de leerlingaantallen. Van 796 in oktober 2021, naar 782 oktober
in 2022. Demografische krimp is ook verwacht in de wijk; de wijk is volgroeid. Het markaandeel is
niet duidelijk.
Bij gelijke tussentijdse in/uitstroom zakt het aantal van 782 naar 752 in 2023 is de verwachting nu.
Tuinlanden had prioriteit boven de Boomgaarden bij aanmeldingen voor de splitsing.

Staffels op stichtingsniveau vastgesteld, 1 leraar per 26 leerlingen. Trend lijkt dus nu een groep per
jaar eraf.

Nog niet alle kosten tussen Fonkeling en Blink zijn helemaal gesplitst.

De begroting van dit jaar is het richtplan voor volgend jaar.

Er is 3 FTE vacatureruimte voor volgend jaar (verloop wat er nog aankomt is hierin nog niet
meegenomen). Het lukt nog niet om LIO’ers versneld zelfstandig voor de groep te zetten. Er komt
een plek vrij voor een zij-instromer. In februari wordt  begonnen met werving.

Als de financiële stukken er zijn maakt Michelle een afspraak met Ronald en Jurriaan.

5. De MR-voorstelstukjes voor de website moet gemaakt/aangepast worden. Dit kan met de
volgende Blink update worden meegestuurd als het voor vrijdag gereed is. Sanne kan het op de
website zetten.

6. Er is een AOB cursus voor nieuwe MR-leden. Deze kan samen met de Fonkeling worden gevolgd.
Maaike vraagt bij Susanne na hoe de MR van de Fonkeling hierin staat. Cursus kan op locatie of
intern, afhankelijk van beschikbaarheid wordt hier een keuze in gemaakt.

De AOB heeft ook een zakboekje voor de MR. Deze wordt besteld voor de MR leden.


