
 MR notulen 15-02-2022 

Aanwezig: Rene, Hester, Robert Jan en Jesse 

 

1) Opening 

Notulist Jesse 

2)  Planken op de put zijn verwijderd, dit is niet de ideale oplossing maar het rooster van de 
gymzaal is dringender 

Rooster gymzaal, ligt bij de gemeente en het enige wat wij kunnen doen is melden. Robert Jan meldt 
het nogmaals bij de gemeente, als ouder.  

3)  Verslag vanuit GMR. Er lopen momenteel 3 dingen 

1) vakantierooster, komt zo 

2) blosseraad, er wordt gekeken of die opgesteld kan worden. Zodat er vanuit de leiding van blosse 
minder overleggen nodig zijn. Het is een gepuzzel i.v.m. met alle rollen.  

3) GMR heeft recht om na te denken over zijn beslissingen. Alleen soms wordt er gevraagd om 
dingen er versneld door heen te laten komen. De volgende vergadering wordt er besloten of zo’n 
versnellingsprocedure er komt. 

 

4)  Vakantierooster gaat waarschijnlijk door zoals René aangegeven heeft. We moeten alleen 
even afwachten wat de VO-scholen in de buurt gaan doen. Met het team wordt nog gekeken naar de 
studiedagen. Robert Jan had een vraag over de twee studiedag in september, dat zou niet mogen 
omdat er dan een driedaagse schoolweek ontstaat. Het blijkt dat wanneer het om 
professionalisering redenen eenmaal per jaar wel kan. 

 

5)  Vrijwillige ouderbijdrage: komt momenteel veel aan bod in de GMR. Door Corona zijn de 
uitgaven veel minder geworden. Is het een optie om het boekjaar in te kijken omdat ouders wel 
betaald hebben en er minder georganiseerd wordt. Dat kan natuurlijk.  

Rene heeft vragen gesteld aan Alexandra Rus en die heeft antwoord gegeven. Momenteel financieel 
gezond en 2500 reserve. Volgend jaar gaat er wel flink ingeteerd worden op die reserve. De dingen 
die vorig jaar niet doorgegaan zijn gecompenseerd met een andere activiteit en extra ijsjes.  

 

6) Kerstdiner, het was anders dan anders i.v.m. corona. Waarom is er gekozen voor het 
systeem van het afgelopen jaar?  

Het blijkt dat Corona bijna niet doorgegeven wordt door eten en daardoor is voor deze wijze 
gekozen. Ouders mochten niet in de school en kinderen moesten in de eigen groep blijven. Zo is er 
gelukkig wel een leuk kerstfeest gevierd met de kinderen.  

 



7) Teamzaken, nieuwe collega benoemd voor Quinty, namelijk Joyce Jacobs. Judith wordt 
geopereerd. Beide zijn al gecommuniceerd naar ouders.  

 

8) Uitnodiging voor alle Blossewerknemers, MR leden en OR leden voor 21 maart. Aantal 
inspirerende sprekers en een filmpje van een aantal leerlingen waaronder eentje van de bonte mol 
die een dag gevolgd wordt. Het doel van het filmpje is om duidelijk te maken op welke momenten 
van de dag een kind allemaal dingen leert. H 

18 maart komt er op school de raad van toezicht en college van bestuur 

Inclusiviteitsscholen is een droom van Blosse: Blosse wil alle kinderen uit de wijk de school in krijgen. 
Ook de kinderen die thuis zitten omdat er geen plek is voor ze. En de kinderen met een speciale 
rugzak. Ook wordt er gekeken of het in de toekomt wellicht mogelijks is om een samen naar 
schoolklas op school te formeren voor kinderen een speciale zorg nodig hebben. 

Blosse moet 2000000 bezuinigen. Blosse heeft geen geld dus dat betekent dat het geld van 
de scholen moet komen, dat zou betekenen dat het de bonte mol ongeveer 30 a 40 duizend gaat 
kosten.  

Er komt een ander berekening systeem voor de leerkrachten kosten. Nu krijgen scholen een 
bijdrage naar aanleiding van de leeftijd van de leerkracht. Dat wordt waarschijnlijk veranderd dat 
een school een standaardbedrag krijgt voor een leerkracht. Niet meer leeftijdsafhankelijk ondanks 
dat een oudere leerkracht vele malen duurder is dan een startende leerkracht 

Er komt ook een ander berekening systeem voor de leerlingen, dus dat gaat ook schuiven in 
de kosten. De teldatum wordt verschoven naar 1 feb en de leerlingen in de onder en bovenbouw 
leveren hetzelfde bedrag op i.p.v van dat een leerling in de onderbouw meer opbrengt dan een 
bovenbouw leerling.  

 

9 Rondvraag 

1) De notulen van de GMR staan nog niet op de website. De laatste goedgekeurde notulen 
die te vinden zijn van vorig schooljaar.  


