
 

 
MR vergadering 22 juni 2022 
19.30 uur –  21.00 online 
Aanwezig: Arianne, Joep, Marieke, Netty, Sjaak, Giralda 
online en Natascha  
Afwezig:  

1. Opening Sjaak opent met spreuken: omdenken, lezen/boeken, fouten 

maken. 

2. Ingekomen stukken + 

mededelingen directie 

• Antwoorden vragen 

financieel overzicht 

• Kwaliteits coördinator 

vacature 

• Opvang kinderen Oekraïne 

• Overstap Parro 

 

Antwoorden vragen financieel overzicht 
8000 Verhoging NPO gelden zitten erbij in. Wij zitten niet 
meer bij het vervangingsfonds. Vervanging bij Corona 
betekent bij thuis blijven geen ziekte maar wel vervangen. De 
begroting heeft geen rekening gehouden met CAO-salaris 
verhoging. Dit maakt dat we in de min uitkomen. Formatie bij 
de Julianaschool op orde. 
8008 Bedrag per leerling is omlaaggegaan. Wij noemen het 
bezuiniging, de regering correctie. 
8023 1e ronde subsidie voor Corona achterstanden weg te 
halen. Daar hebben wij CPS voor ingehuurd voor extra 
begrijpend lezen en rekenen 
8450 We mogen niet commercieel verhuren. 2e ruimte nog 
niet in het financieel overzicht opgenomen. 
4095 Inhuren van externen. IB extern en intern tegelijk. 
4099 en 4040 172.348 Kosten bovenschools, die waren niet 
begroot, later pas omgeslagen. Secretaresse, Henk, 
ingehuurde externen voor bovenschools. 
4040 Bovenschools IB-er (50.000) Betaald via Zeeluwe 
4430 Personeelsleden die geld meekrijgen bij ontslag. 
Kwaliteitscoördinator vacature 
Carola Smit komt. Dankzij onze salarisverhogingen kon haar 
een beter salaris worden geboden. 
Opvang kinderen Oekraïne 
We hebben nog 5 leerlingen op onze naam staan. De andere 
10 kinderen zijn opgevangen in Harderwijk. Er volgen al 
kinderen online lessen. Wij groeiden niet meer. De school 
voor de AZC kinderen groeide ook niet meer, dus is het 
samengevoegd. In Harderwijk meer ervaring met NT2 en 2 
Oekraïense leerkrachten, dus was het beter daarheen te 
gaan. De overgang qua inschrijving had nog wat voeten in 
aarde. De taxi rijdt tot de zomervakantie. In de 
zomervakantie gaan ouders/kinderen leren fietsen. 
Het was een pittige klus, maar wel blij dat we het toch 
gedaan hebben. Ze zitten daar op een betere plek. 
Overstap Parro 



 

Volgende vergadering: 31 augustus 2022 

Nog een aandachtspunt. Er wordt aandacht aan besteed in 
de laatste Roffel. 

3. Gang van zaken 

• Bespreken meerjaren 

schoolplan 

• Bespreken 

bestuursformatieplan 

Bespreken meerjaren schoolplan 
Besproken. 
Besluit MR: Jaarplan accoord. 
Bespreken bestuursformatieplan 
Acorda erbij halen, die komt bij de GMR. 

4. Actiepuntenlijst deel 1  

pauze  

5. Vaststellen notulen  

• MR-vergadering 11 mei 

2022 

Vastgesteld. 

6. Actiepuntenlijst deel 2 Besproken 

7. OC 

• Notulen OC 20 juni 2022 

 

OC 

• Taakverdeling voor pleinfeest: 
- Personeelsleden wel helpen met het pleinfeest zelf 
- Sponsoren ophalen geen taak van de leerkrachten 
- Begroting pleinfeest 

8. GMR 

• Notulen GMR 7 maart 2022 

• Notulen GMR 16 mei 2022 

De MR is benieuwd wat de GMR gaat doen met de identiteit. 

Is de GMR degene die iets moet beslissen over de identiteit 

van de personeelsleden? 

9. Nieuw lid MR Ouder gevonden. 

10. Activiteitenplan (datum prikken) Joep gaat volgend jaar een activiteitenplan schrijven. 

Volgende week woensdag 29/6 gaat de MR en GMR uit eten. 

11. Rondvraag Jubileum: Sjaak wil wel in de commissie. 

MR houdt de financiën in de gaten. 

Ook een OC-lid in de commissie Joep communiceert 

2 ouders 

2 teamleden 


