
Maandag  1 juni 2022 

Locatie: Den Helderstraat 

Aanvang: 19:45 

 

Aanwezig: Natascha, Elleke, Annemieke, Rogier en Joas (notulist) 

Absent: Desiree, Laura, Pascalle, Michiel 

 

Agenda  

 

1) Notulen 28 maart 2022 

Joas meldt dat ten aanzien van de website van de Vliermeent, de aanpassingen bij 

het deel van de MR zijn verwerkt.  

 

2) Overblijf m.i.v 2022 (enquête personeel)  

Natascha noemt dat er een enquête is geweest onder het personeel ten aanzien van 

de overblijf en hoe deze moet worden ingevuld met ingang van het seizoen 2022. 

Natascha vraagt of het vragen van een dergelijke mening bij ouders ook gewenst zou 

zijn. 

 

Natascha noemt dat er is nagedacht of het wellicht ook een optie zou zijn om toe te 

werken naar een continurooster of 5-gelijke dagen rooster. Maar dit zijn nog geen 

opties met ingang van het nieuwe seizoen. 

 

Belangrijkste uitgangspunt is dat er bij voorkeur volgend jaar opnieuw gebruik wordt 

gemaakt van de inzet van sporttalent voor tijdens de overblijf. Feit is wel dat de 

kosten zullen worden doorberekend. Deze kosten bedragen op jaarbasis circa EUR. 

52.000,-. Dit is inclusief 4 trainers en een supervisor. De verwachting is dat tenminste 

80% van de ouders gebruik zal maken van de overblijf. De verwachte kosten 

bedragen EUR. 15,- per maand per kind (EUR. 150,- per jaar).  

 

Tijdens de pauze zullen de leerkrachten dan eerst met de kinderen eten, waarna 

vervolgens de sporttalent zal starten.  

 

Uitgangspunt is dat kinderen wel of niet (structureel) gebruik maken van de overblijf. 

Eenmalig gebruik zal worden ontmoedigd door een hoog tarief, ter voorkoming van 

een te groot administratief proces om kosten achteraf in rekening te brengen. 

 

Ten aanzien van het voorstel om ouders te betrekken doet de MR de suggestie om 

het te beperken tot de vraag in hoeverre ouders al dan niet bereid zijn om kinderen te 

laten overblijven tegen het tarief dat momenteel is berekend op een dekkingsgraad 

van 80% (EUR. 150,- per jaar per kind). 

 

3) Jaarplan 2022-2023 

Natascha meldt dat de formatie voor het nieuwe jaar al rond. In tegenstelling tot 

andere scholen binnen bijvoorbeeld de SCOH is de bezetting ruim. Ook is er van 

buitenaf veel animo om specifiek bij de Vliermeent te gaan werken. Desgevraagd 

noemt Natascha dat de sfeer/ cultuur binnen de school hierin wordt genoemd. En 

ook het hechte team heeft daarbij een aantrekkingskracht van nieuwe sollicitanten. 



 

Met ingang van het nieuwe jaar is het budget voor de besteding van de NPO-gelden 

gesteld op EUR. 211.000.  

 

Ten aanzien van het jaarplan meldt Natascha dat nog niet alles is gelukt wat men 

wilde, maar veel wel is gelukt. Het schoolplan is uitgesteld met een 1 jaar. De 

uitdaging wordt om in het komend jaar breed in te zetten op beredeneerd aanbod. 

 

Verder zal het thema “vreedzame school” worden opgezet. Dit is ook beter mogelijk 

met 1 leslocatie in plaats van nu 2 verschillende leslocaties. Nieuwe leraren krijgen 

hiervoor een cursus en bestaande leraren een opfriscursus. 

 

Rogier vraagt hoe de school omgaat met wat heet de “dialoogschool”. Dit gaat over 

het punt wat breed in de GMR ter sprake is gekomen hoe bijvoorbeeld wordt 

omgegaan met leerkrachten die bijvoorbeeld hoofddoek zouden dragen. Hierover is 

binnen de school acceptatie, maar uitgangspunt is wel dat leerkrachten wel zich 

moeten conformeren aan de christelijke identiteit van de school en dit wordt ook in 

een sollicitatiegesprek aangegeven. De invulling ervan verschilt per leerkracht. 

 

4) Studiedagen 2022-2023 

Aan de MR zijn de studiedagen voor wat betreft het nieuwe seizoen worden 

voorgesteld. Deze zijn gekozen rondom bijvoorbeeld vakanties. Verder zijn deze 

dagen gepland op verschillende dagen in de week. 

 

De studiedagen zullen nog worden gecommuniceerd.  

 

5) Voortgang verbouwing 

Natascha meldt de voortgang van de school. Inmiddels is er een alarm geplaatst, wat 

de kans op inbraken hopelijk zal verkleinen. Tijdens de verbouwing is er twee keer 

ingebroken en werden diverse gereedschappen gestolen.  

Inmiddels worden de wc’s geplaatst, worden klaslokalen leeggehaald. Het wachten is 

nog wel op de levering van de vensterbanken. In de komende weken zal het 

meubilair (stoelen, tafels) en apparatuur (borden) worden geleverd/ geplaatst. 

 

De school kan dan met ingang van 22 augustus worden gebruikt. Op 30 september 

is er een feestelijke opening. Voor de onderbouw is er bijvoorbeeld een circusdag. 

Op diezelfde dag is er een moment voor genodigden en in dat weekend zal de 

school zijn te bezichtigen voor de buurtbewoners. 

 

6) Schoolgids 2022-2023 

Natascha meldt dat de schoolgids nog aan de MR zal worden voorgelegd, waar de 

MR ook haar instemming op zal moeten geven. Dit staat gepland voor de 

vergadering eind juni (28 juni). 

 

7) Termijnagenda 2022-2023 

Deze zal nog moeten worden opgesteld door de MR. 

 

8) Bijzonderheden vanuit GMR 



Rogier meldt dat er onlangs bij de GMR is gesproken over de kijk van de SCOH naar 

de scholenkoepel. De gedachte van de SCOH is om in plaats van autonome 

basisscholen toe te werken naar het vergroten van de onderlinge samenwerking. 

Daarvoor wil de SCOH veel meer naar de scholen toegaan en met leerkrachten in 

gesprek. In tegenstelling tot de Vliermeent hebben andere scholen binnen de SCOH 

een veel grotere uitdaging als het gaat om de onderbezetting van personeel.  

Binnen de GMR is ook gesproken over de impact van corona op het personeel. Punt 

van aandacht is dat er onvoldoende technische middelen waren toen leerkrachten 

thuisonderwijs moesten geven. Daarbij kan worden gedacht aan het ontbreken van 

een tweede scherm om invulling te geven aan het onderwijs op afstand.  

 

9) Verkiezingen MR 

Joas meldt dat er bij hem nog niets bekend is over een eventuele opvolger voor de 

vacante positie van Laura, na dit seizoen. Er wordt nog even achter gegaan in 

hoeverre een aanvullende oproep in het Vrijdagnieuws nodig is. 

 

10) Rondje langs de bouwen 

Aan bod komen een aantal onderwerpen, zoals het gebruik van de Bluebots op 

school. Deze zijn aangekocht om te leren programmeren en komen voort uit de 

NPO-gelden. Ook is gesproken over de inzet van Blink (wereldoriëntatie). Deze 

wordt ingezet in de klassen 3 tot en met 8. Annemieke geeft aan dat het lastig is om 

deze methode qua tijd in te voegen naast andere lesprogramma’s.  

 

11) W.V.T.T.K./ Rondvraag 

Geen vragen. Er wordt voorgesteld om de laatste vergadering van het seizoen te 

laten plaatsvinden op dinsdag 28 juni. Deze vergadering zal starten met een formele 

vergadering op de Vliermeent (primeur!) en worden afgesloten met een etentje. 

Daarbij wordt restaurant Appels & Peren als optie genoemd. Joas zal de afwezigen 

MR-leden een bericht sturen. 

 

 

 

 

 

https://appelsenperen.restaurant/

