
  
 
Notulen 
 
Aanwezig: René Venneker, Robert Jan Huijser, Jesse Klinkenberg, Hester Smit en  
Femke Nienhuis. 
 
Datum: Dinsdag 07-12-2021  
Plaats: Digitaal via Teams 
Tijdstip: 20.00 - 21.30 uur 
 
 

1. Opening 
 

 
2. Vaststellen notulen laatste vergadering 

Het nieuwe lid van het college van bestuur heet Remco Prast, dis is inmiddels 
aangepast.  
Jesse vraagt zich af of er al iets gedaan is aan de planken op de put die mogelijk 
kunnen zorgen voor een gevaarlijke situatie.  
 
 

3. Ingek./ uitg.post + verslag vanuit GMR door Robert Jan 
Er is geen GMR-vergadering geweest na onze vorige MR-vergadering. 
 

 
4. MJB zie mail René 

MJB is besproken. 
De financiën zijn redelijk in orde: als onze prognose uitkomt kunnen er de komende 
5 jaren 4 groepen blijven op De Bonte Mol. 
De minimale reserve van €600 per leerling is nog niet officieel goedgekeurd door het 
bestuur, we gaan nu dus nog uit van €125. 
De NPO-begroting (corona-achterstanden) staat hier los van. Alleen verplichtingen 
die voortkomen uit de NPO-gelden (bijv. transitievergoeding) moeten uit de gewone 
begroting worden vergoed: dit is bij ons niet aan de orde. 
Dit jaar hebben we wb leerlingenaantallen te maken met de grens van 5 naar 4 
groepen: hierdoor is er een flink verschil in de begroting. Ons aantal leerlingen 
neemt af, dus de inkomsten ook. Verder gaan er wat uren IB en directie vanaf om de 
begroting de komende jaren sluitend te houden.  
De teldatum van 1 oktober wordt 1 februari, waarschijnlijk vanaf 2022.  
 
De leesmethode is grotendeels betaald vanuit de NPO-gelden. Doordat er nu geld 
overblijft vanuit de reguliere begroting, kan dit geld ergens anders in gestoken 
worden. Alle NPO-gelden moesten opgemaakt worden.  
 
Er wordt de komende jaren ingeteerd op de reserve. Hier is ruimte voor.  
Er wordt nu ook geld gereserveerd voor de vervanging van de leerkrachtdevices, 
voor als deze vervangen moeten worden. 
 



Het CvB moet fiat geven, daarna wordt het aan de MR voorgelegd. De MR gaat 
akkoord de begroting zoals we hem nu gezien en besproken hebben. Als er geen 
wijzigingen komen vanuit het CvB is de MR akkoord, Femke houdt dit in de gaten.  
 
 

5. Teamzaken 
Er is weinig ziek en zeer op het moment bij het personeel.  
Sinterklaas was een enorm gezellige dag. De kerstviering is een week naar voren 
gehaald. Stel dat de scholen dan toch eerder dicht moeten, hebben de viering 
kunnen vieren. 
 
 

6. Bijgewoonde vergaderingen 
De GMR is doorgeschoven naar 16/12. 
 
Robert-Jan heeft een dorpsvergadering bijgewoond. Er wordt gezocht naar een 
locatie voor dorpshuis/verenigingsgebouw. De Ruiterstok is een mogelijkheid, maar 
dit gebouw is erg oud. De gemeente gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.  
De katholieke kerk zal verkocht worden. Hier kan waarschijnlijk de kerstviering niet 
meer worden gevierd. De grote kerk staat er wel voor open dat wij een volgend jaar 
de kerstviering daar kunnen vieren.  
Zowel de Ruiterstok als de gymzaal zijn van de gemeente. De vraag is of het 
rendabel is om de gymzaal te blijven onderhouden. Dit is waarschijnlijk wel het 
geval, omdat er bijna alleen gebruik van gemaakt wordt door de school.  
 
 

7. Rondvraag en sluiting 
De roosters voor de gymzaal zijn nog steeds glad: er zal nogmaals naar gekeken 
worden.  
De houten planken in het straatwerk voor de gymzaal zijn nog niet veranderd. De 
melding is nog steeds in behandeling. René zoekt uit of hier aan herinnerd moet 
worden bij de gemeente. 
 
Robert-Jan geeft aan dat de coronaregels snel aangescherpt zijn op De Bonte Mol. 
Er is verschil te merken met andere (VO-)scholen. Dit verschil heeft te maken met 
officiële berichten vanuit het ministerie die uitblijven.  
 
De volgende vergadering is op 15 februari 
 

  


