
 
 

 

Notulen MR 

Een school waar elk steentje uniek mag zijn! 

 

 

Notulen van de MR-vergadering 19 april 2021 
 
Aanwezig:  Jan, Sandra, Erik, Tine, Simone,  Eelkje, Tietsia 
   
Notulist: Erik 
 

1. Welkom en opening:  
Tine opent de vergadering om 19.30 uur met 2 gedichten. 
 

2. Mededelingen voorzitter + ingekomen stukken:  
 

3. Vaststellen agenda: 
De agenda staat vast. 

 
4. Verslag 08-03-2021:  

Na een aantal aanpassingen is het verslag voor akkoord. 
 

5. Info directie: o.a. lief en leed + algemene schoolzaken: 
Lief: 
o Juf Martine is gelukkig weer hersteld van Corona en geeft weer les in groep 1b-2b. 
o Alle collega’s zetten zich, ondanks alles, fantastisch in om zo goed mogelijk te begeleiden. 
Leed: 
o Conciërge Oene komt niet meer op school. Wordt 1 dag per week vervangen door Sije. 
o We zijn helaas 2 leerlingen kwijtgeraakt vanwege uithuisplaatsing. Heeft veel impact… 
o Bas van Loo (CvB) heeft helaas een andere baan aangenomen in Hardenberg. We nemen in mei 

afscheid van hem. Na Bianca en Annie nemen we ook afscheid van Bas… 
 

Reclamecampagne Adenium 2021-2022 
o Er is een expeditieteam voor PR en daar valt de open dag ook onder.  
o Een professioneel bedrijf heeft een reclamecampagne voor leerling-werving gemaakt.  
o Ouders ontvangen ook een box met promotiemateriaal, waaronder brief schooltekst. 
o Er worden van alle scholen korte promotiefilmpjes opgenomen. Juf Esther gaat dit inspreken voor 

Het Mozaïek.  
o Komt op Facebook/Instagram. Daar wordt het hoog tijd voor. School moet op social media. Jonge 

mensen leven in deze tijd op social media… 
o Regelt Adenium voor ons en ‘ontzorgd’ ons. 
o Je kunt de campagne het hele jaar op de site laten staan. Voorkeurweken in planning.  

 
Arie Slob gelden – Nationaal Programma Onderwijs 
o Toegezegde subsidie in het kader van NPO: Nationaal Programma Onderwijs. 
o Per leerling 700 euro toegezegd. Gaat in totaal voor Adenium om ongeveer 3,5 miljoen.  
o Er is nog veel onduidelijk, maar we kunnen alvast mogelijke plannen bedenken. Komen met tips 

en opmerkingen. 
o Adenium neemt hierbij zelf de regie. Gelden kunnen worden herverdeeld waar nodig. 

 
6. Cameratoezicht Brede School:  

De MR heeft kennis genomen van het protocol, doorgelezen en doorgesproken. 
Mail Albert Jan 16-04: maandag (vandaag) moeten de eerste stukken naar ons toe komen! 
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7. Formatie (Definitief):  
We gaan volgend jaar weer over op 10 groepen. 
De conciërge is op lasten van school. We werken vanaf 
volgend schooljaar niet meer met een conciërge, maar met 
een onderhoudsmedewerker. 
Personeelsgeleding is akkoord met de formatie. 
 
Er staan op het moment een aantal (3) vacatures open. Hier zijn 
in totaal 10 reacties op gekomen, waarvan we ook al een gesprek 
met een ieder hebben gehad. Deze week moeten we een top 3 indienen 
bij Adenium. 
 

8. Schooljaarplan evaluatie:  
Dit heb ik in een document als volgt aangegeven: 

 Groen is gerealiseerd. 

 Blauw loopt nog. 

 Rood wordt doorgeschoven. Tenzij er nog verruimingen vanuit overheid komen. 
 De MR heeft inzicht gekregen in het schooljaarplan 2020-2021, wat is gedaan en wat nog moet. 

 
Schooljaarplannen lopen ook vertraging op: minder actief en minder mogelijkheden. We moeten 
daarom het Schooljaarplan pad aanpassen. 
We hebben al met al wel 2 stappen terug gedaan in onze schoolontwikkeling.  
Ik heb overlegd met onze voorzitters van de Actieteams over de plannen van dit schooljaar. Bijstellen, 
keuzes maken en doorschuiven. Beter minder goed, dan veel half. 

 
Van Adenium moeten volgend jaar, waar mogelijk, zaken in elkaar worden geschoven.  
k heb vorige week overleg gehad met Heleen over schooljaarplannen voor volgend schooljaar.  

 
9. Schoolgeld:  

Overzicht van de kosten, die zijn gemaakt en de kosten die nog komen. De verwachting is dat de 
schoolreisjes en schoolkamp komen te vervallen, maar er wel alternatieve worden gezocht.  
De 2e inning moet nog gedaan worden. Het voorstel is om een bedrag van € 17,50 te gaan innen per 
kind. Jan en Simone berekenen het nog na maken een opzet voor een brief. 

 
10. MR verkiezingen: 

Er moeten 2 (nieuwe) leden komen voor in de MR. 
Tine stelt zich herkiesbaar en daarnaast kunnen we kijken of de 2 kandidaten van de vorige verkiezing 
nog beschikbaar zijn. Dit wordt eert onderzocht en anders moet er een oproep gedaan worden naar 
de ouders. 
Sandra en Erik (verkiezingscommissie) gaan hier mee aan de slag. 
 

11. Rondvraag:  
Er wordt nog geschoven met een datum voor volgend schooljaar om te gaan vergaderen wegen de 
stille week. 
 

12. Sluiting:  
Sandra sluit de vergadering om 21.15. 

 


