
Aanwezig: Rene, Femke, Hester, Robert Jan, Jesse  

Nadine Leenstra komt een keertje meekijken 

 

Datum: Dinsdag 28-09-2021  

Plaats: De Bonte Mol 

Tijdstip: 20.00 - 21.00 uur 

 

Agenda: 

1. Opening 

Nadine luistert een vergadering mee. Robert Jan legt even kort de rolverdeling van  de 
MR uit.  

2. Vaststellen notulen laatste vergadering 

Goed gekeurd 

Kort gesproken over het afscheid van Joke en Moniek 

3. Ingek./ uitg.post -> Vraag René datum volgende MR vergadering. 

Cursusaanbod via Yammer. Al verwijderd door Jesse, mocht het nodig halen we de       
prullenbak leeg. 

Vergadering 16 november wordt verzet naar 15 november 

4. Teamzaken 

Directeuren en managers kinderopvangen hebben een driedaagse gehad in 
Nunspeet. Er is vooral gesproken over het strategisch beleid. En een aantal 
problemen die op ons afkomen. Personeelstekort, onderwijs valt nog mee in 
verhouding met de kinderopvang. Maar de komende 10 jaar gaat er 35 procent van 
het lesgevende personeel eruit. Er is een flexpool waar ruimte is voor 36 fte. Er zijn 
maar 4 fte beschikbaar. Ook binnen de schoolleiding is het eigenlijk hetzelfde geval. 
Dit verhaal kwam ook naar voren bij de GMR.  

Er wordt binnen het team en binnen blosse heel veel nagedacht over hoe er gedraaid 
kan worden met een leraren tekort. Er worden nagedacht over vierdaagse 
schoolweken in combinatie met opvang of digitaal onderwijs of creatieve invulling. 

Enthousiast gestart met zin in lezen. Fijne begeleiding en kinderen denken dat ze 
alleen maar leuke dingen doen. Terwijl ze heel erg bezig zijn met teksten en 
schrijven.  

5. Bijgewoonde vergaderingen-> Robert Jan 

Er is een opvolger gevonden voor Jeroen Spanbroek. Namelijk Remco Prast.  

Er zijn veel scholen die werken met google workspace, daar was een privacy ding.  
 Dat is nu opgelost.  



Er is een klokkenluidersregeling vernieuwd. De stukken zullen in de toekomst  
 gedeeld worden met het personeel. 

Er is een regeling voor een gedragscode gekomen. Daar is vanuit de GMR best wel 
 veel kritiek op. 

Rene vroeg zich af waarom de klokkenluidersregeling en gedragscode aangepast is, 
  Robert Jan houdt de berichtgeving hierover in de gaten.  

6. Begroting 

Volgende vergadering staat hij waarschijnlijk op de vergadering. 

 Alles was goed op orde, maar er komen veranderingen aan vanuit het ministerie. Er 
 moet per kind ongeveer 600 euro zijn voor calamiteiten. Dat was voorheen 125 euro 
 per kind. Uitgangspunt is de er niet gesneden gaat worden in personeel. 

7. Rondvraag en sluiting 

  Robert Jan: waarom hangen hier geen spandoeken ‘We gaan weer naar school’? 

Nadine: de auto’s die allemaal geparkeerd worden overal rond de school, zijn voor  mij 
een frustratie punt. Bij wie ligt die verantwoordelijkheid voor het parkeren? Het  
 levert onveilige situaties op. Zeker ook met oog op de bouw die eraan komt.  

Jesse: onveilige situatie voor de gymzaal. Planken op de put, en die zijn verdwenen. 
 Melden via 14072. Rooster ingang zaal ook zo’n gevaarlijk punt. 

Femke: de vader van Femke is overleden en zij is daar de komende maanden veel  tijd 
en emotie aan kwijt en mocht het teveel zijn dan is ze iets minder actief in de  MR. 

 


