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27 september 2021 

Aanwezig zijn:  Janneke (voorzitter) , Nadia, Marloes, Maartje (notulist), Nicole, Ricky (t/m punt 6) 

Afwezig: Sebastiaan 

1. Opening      

2. Vaststellen agenda  

De vergadering is online, behalve de laatste is fysiek op school. Als het kan de laatste vergadering 

samen met OR 

 

3. Arbeidsmarkttoelage 

Er is vanuit de overheid extra geld voor personeel van scholen die te maken hebben met     

achterstanden. De Nutsschool komt hiervoor in aanmerking.  Er moet vanuit het bestuur nog    

informatie komen over de verdeling hiervan. De GMR wordt hierin betrokken.  

4. Punten vanuit directie: 

Andere schooltijden:  

Eerder is er via enquête bij ouders geïnventariseerd of er behoefte is aan een continurooster. Er is nu 

opnieuw de vraag gesteld aan ouders via de vragenlijst die ingevuld kon worden bij de 

startgesprekken of thuis.   

Een school van de zeven scholen in Dukenburg heeft een continurooster. Er is één school die eerder 

deze keus heeft overwogen. De vijf andere scholen gaan zich nu gezamenlijk oriënteren. Vanuit P&O 

Conexus gaat iemand hierin meedenken samen met de directeuren.    

Werkverdelingsplan en werkdrukakkoord 

Werkdrukakkoord is met het team besproken en vastgesteld.  

In het werkverdelingsplan zit het taakbeleid vanuit Cupella. Door de personeelsleden van de mr, 

wordt er gekeken waaruit de taken bestaan en hoeveel uur hieraan gekoppeld is. Mogelijk wordt er 

deze week een nieuw voorstel gedaan.   

     

NPO gelden 

Er is een leerkracht en een onderwijsassistent naar tevredenheid  gestart vanuit de NPO gelden. Er 

wordt dit jaar gekeken op welke manier er volgend schooljaar gewerkt kan worden op basis van het 

aantal leerlingen. Op 1 oktober is de teldatum en dat bepaald de formatie voor volgend schooljaar. In 

november kan er in de mr gekeken gaan worden wat de telling betekent voor volgend schooljaar.  

 

Nieuwe speeltoestellen 

Vanuit Conexus hebben ze gekeken naar de speeltoestellen. Er zijn speeltoestellen die moeten 

worden verwijderd, dit neemt Conexus voor rekening.  Er wordt nu georiënteerd op welke 

mogelijkheden er zijn om het plein opnieuw in te richten.  
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5. OR 

Ouderbijdrage is vastgesteld op 45,- 

De OR heeft een brief opgesteld die naar de ouders wordt verstuurd. Er is een voorstel om een 

spaarsysteem in te gaan zetten.  

 

6. Punten MR 

NPO gelden stand van zaken is besproken 

Jaarplan 21-22 is opgesteld en deze is goed gekeurd.   

Schoolgids komt in augustus per mail, daar kunnen we dan digitaal op reageren  

Jaarverslag is akkoord  

Er zijn financiële middelen mogelijk vanuit de MR voor scholing.  

De bezetting en de rollen in de MR zijn vastgesteld  

 

7. Highlights Nutsbul ( doorgeven aan Ricky) 

Er is gesproken over de arbeidsmarktoelage en over de stand van zaken van de NPO gelden.  

De inzet van het werkverdelingsplan is aan de orde geweest  

Andere schooltijden is opnieuw besproken, er zal Dukenburg breed gekeken gaan worden naar de 

mogelijkheden. De vernieuwing van het kleuterplein . Ouderbijdrage is vastgesteld  

 

8. MR academie  

Mr leden kunnen hier lid van worden. Je kunt zes leden van de MR aanmelden op één abonnement. 

Er zijn mogelijk om mini cursussen te volgen. Er is een bibliotheek aanwezig, waar je informatie uit 

kunt halen. Er is een helpdeks aanwezig. Nicole gaat informeren of ze bij de volgende vergadering om 

20.30 kunnen aansluiten om informatie over de academie te geven en vanuit daar gaan we kijken of 

we een abonnement hierop zouden willen en of dit vanuit school mogelijk is.  

9. Rondvraag 

nvt 

10. Afsluiting  
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