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Datum & tijd: 29 juni 2022; 19.00 uur-20.30 uur 

Aanwezig: Anne-Loes, Chantal, Linda, Mariëlle, Wesley, Jessica, Henk 

Afwezig: X 

________________________________________________________________ 

1. Notulen MR 1-juni 2022 

De notulen van de MR-bijeenkomst op 1 juni 2022 worden goedgekeurd. 

 

2. NPO-gelden 

Henk heeft de documentatie nog niet kunnen opzoeken en inzien, wel de controller van De 

Groeiling gevraagd om inzicht te geven in financiën van De Pelikaan, waaronder de NPO-

gelden. De Pelikaan heeft recht op ongeveer 138.000 euro. De NPO-gelden zijn tot nu toe 

ingezet voor de methode Foutloos Rekenen, EDI-scholing, TSO YellowBellies. Het tweede 

jaar van de NPO-gelden mag over twee jaar uitgesmeerd worden. Er moet een plan gemaakt 

worden om de resterende 100.000 euro aan te besteden. Wat is er nodig? Focus op 

leerkrachthandelen, leerlingenzorg en organisatie. Het probleem is dat er geen leerkrachten 

of ondersteuners te vinden zijn om de NPO-gelden aan te besteden. Voor 1 oktober wil 

Henk het plan voor de NPO-gelden naar het ministerie sturen. In september zetten we de 

NPO-gelden weer op de agenda van de MR-bijeenkomst. 

 

3. Concept schoolgids 

De schoolgids is ingevuld in het format van Scholenopdekaart.nl. Er stond afgelopen jaar 

geen maximale groepsgrootte in de schoolgids, waardoor leerlingen niet geweigerd konden 

worden. Door de sluiting van de school in Hekendorp worden enkele groepen heel groot.  

We spreken nu een maximale groepsgrootte af van 30 leerlingen, beredeneerde afwijkingen 

daarvan zijn mogelijk. Dit wordt/is door Henk opgenomen in de schoolgids voor schooljaar 

2022-2023. Toelichting bij de volle groepen in het volgende schooljaar voor ouders is 

belangrijk. 

 

4. Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage 

Op de OR-vergadering (28-06-2022) heeft Henk de gegevens over de financiën van de OR 

met de OR gedeeld. Er zijn afspraken nodig over inkomsten en taken van OR en MR. De MR 

stelt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast. Rekening houdend met een percentage 



 

   
 

ouders dat niet betaalt is dan duidelijk hoe hoog de inkomsten uit de ouderbijdrage 

waarschijnlijk zullen zijn. Een OR kan dan een begroting maken, die goedgekeurd moet 

worden door de MR. Voorstel is om in september met (vertegenwoordigers uit) OR en MR 

hierover afspraken te maken. Wesley neemt contact op met de voorzitter van de OR. 

 

5. Evaluatie CITO E-toetsen 

Er is nog geen analyse, want nog niet van alle groepen zijn de resultaten er. We schuiven dit 

agendapunt door naar de volgende MR-agenda. 

 

6. Concept MR-jaarverslag 

We delen het document en voegen opmerkingen toe. De notulist voegt het samen tot 

definitieve versie en deelt dit met rest MR. 

 

7. Concept MR-reglement 

We delen opmerkingen met elkaar, notulist maakt en deelt definitieve versie. 

 

8. Website De pelikaan 

Melissa B. is er mee bezig. De leerkrachten zullen i.v.m. privacy niet meer met voor- en 

achternaam genoemd worden. 

 

9. Rondvraag en overige besproken onderwerpen 

In september wil Henk het Plan van Aanpak verder bespreken met de MR. Project ‘Goed 

Worden Goed Blijven+’ biedt gedurende een jaar 15 dagen een adviseur van de PO-raad 

met als doel de onderwijskwaliteit te verbeteren. Kan geïntegreerd worden met Stichting 

Leerkracht. De adviseur kan als bewaker van het verbeterproces fungeren, ook bij de 

overgang van interim naar vaste directeur. Pedagogisch en didactisch handelen, 

professionele cultuur, zorgstructuur en professionele ontwikkeling zijn speerpunten.  

  

Begin oktober volgende ouderavond, om ouders te blijven betrekken bij De Pelikaan.  

  



 

   
 

We hebben behoefte aan een omgeving om bestanden te kunnen delen. Anne-Loes vraagt 

dit na bij Esther. Ook of er meerdere MR-leden gekoppeld kunnen worden aan de MR-

mailbox.  

  

Anne-Loes heeft de jaarplanning van de MR-agenda nog niet kunnen maken, want 

jaarplanning voor het team is er nog niet.  

  

We houden voor de eerste agenda in september de huidige rolverdeling binnen de MR aan 

en bespreken dan een eventuele herverdeling. Jessica maakt format voor de documenten 

van de MR.  

  

Wesley neemt het delen van de notulen van de OR met de MR mee in het overleg met de 

OR.  

  

Het delen van notulen en agenda’s van de MR-bijeenkomsten met alle ouders hoeft niet 

toegevoegd te worden aan het MR-reglement, want het valt onder artikel 17.1 van het MR-

reglement: “De MR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school.” 

  

Tijdens de inloopweek geen ouders in groep 4 gezien. De inloop was alleen bedoeld voor de 

kleutergroepen, vandaar. Daar waren wel ouders.  

  

De MR-bijeenkomsten kunnen in tegenstelling tot eerdere berichten toch op 

maandagavonden gepland worden. 

 

10. Afsluiting 

 

Actielijst: 

Wesley neemt contact op met OR om af te stemmen tussen MR en OR (o.a. over 

ouderbijdrage en delen notulen).  

 

Punten volgende vergadering: 



 

   
 

- NPO-gelden 


