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24 februari 2022 

Aanwezig zijn:  Janneke (voorzitter) , Sebastiaan, Nadia(notulist), Marloes, Maartje, Nicole, Ricky 

1. Opening 

     Janneke start om 19:45 uur met de vergadering. 

 

2. Vaststellen agenda  

     Ricky is aanwezig en neemt het woord omtrent de corona maatregelen. 

3. Corona maatregelen 

Ricky geeft aan dat er  geen reacties binnen zijn op de brief omtrent corona. Vandaag (24-02-2022) 

zijn de versoepelingen gedeeld op Social school. Er worden tijdelijke afspraken gemaakt en deze 

worden continu geëvalueerd. Rond de mei vakantie is er een evaluatie om eventueel andere 

behoeftes te bespreken.   

4. Punten vanuit directie: 

    Nieuwe schooltijden: Er is een aantal jaar geleden een enquête gehouden omtrent andere 

schooltijden, op dat moment was er geringe animo voor andere schooltijden 

Begin dit schooljaar veel vraag naar andere schooltijden en ook bij andere basisscholen in 

Dukenburg. Opnieuw is de enquête rond gegaan, 70 procent van de respondenten heeft aangegeven 

voor andere schooltijden te zijn. Als alle scholen dit in Dukenburg gaan doen (is nog de vraag) dan 

zijn er veel mogelijkheden omtrent buitenschoolse activiteiten.  

Uitkomst enquête is besproken met het team. 

Reactie team: argumenten van ouders spelen een grote rol. Het team is bereid om mee te werken 

aan de veranderde schooltijden, mits alles intern gewaarborgd wordt, zoals uitval en pauzes. Er is 

minder weerstand vanuit het team dan voorheen.  

Marloes heeft een schema (onder voorbehoud) gemaakt en dit doorgenomen met Ricky. Indien 5 

gelijke schooldagen dan is alles intern op te lossen en zijn er geen overblijf ouders en Soos nodig. Dit 

is met het team ook besproken, reacties positief, twijfels blijven aanwezig met name dat ambulante 

collega’s niet worden vervangen door Conexus en de pauze tijden. Aan MR de vraag voor 

instemming, andere schooltijden vanaf volgend schooljaar.  

Iedereen stemt in met het veranderen van de schooltijden met de nadruk dat er voldoende tijd is voor 

pauzes en dat uitval opgevuld kan worden.  

Ricky gaat met Kion en Abeltje in overleg omtrent de opvang om te kijken of er iets te regelen valt 

tussen 14.00-15.00 uur, om  ouders tegemoet te komen.  
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Formatie: Ricky heeft formatie bespreking gehad, losse endjes. Er moet gekeken worden of alles juist 

in de begroting staat. Er is ruimte voor 7 groepen, niet gecombineerd.  

Formatie is besproken. Mobiliteitsrol is binnenkort, kan best zijn dat er iets gaat verschuiven.  

    Arbo beleid/RIE: een organisatie die de school helpt bij het opstellen van een plan van aanpak. Er 

is een vragenlijst opgesteld dat door Nicole en Ricky wordt ingevuld. De school had  de keus uit twee 

modellen, goedkoopste model is gekozen (67 euro). Als er zaken naar voren komen die niet goed 

zijn/ aandachtsveld dan komt er een plak van aanpak door hen voor de 67 euro en dan wordt er door 

de Nutsschool acties uitgezet. Volgend schooljaar wordt dit verder besproken.  

Gymlessen: Janneke heeft een vraag omtrent de nieuwe regelgeving vanuit de overheid, namelijk 2x 

per week gymen. Ricky heeft dit samen met Robert bekeken, school voldoet aan de regels, de weg 

naar en terug van de gymzaal mag meegerekend worden.  

Ook zijn er elk half jaar 2 studenten die onder begeleiding van de leerkracht tijdens de gym aanwezig 

zijn. 

    NPO gelden: blijft op de agenda.  

Er is veel geld gereserveerd voor de speelplaats, 70.000. Het bestuur is nog steeds aan het kijken of 

het geld binnen twee jaar gebruikt moet worden of dat er langer over gedaan kan worden. Dan 

wordt er gekeken welk speel attributen er gaan komen. Afhankelijk van het financiële plaatje. 

De vraag is neergelegd hoe kan het schoolplein toch op korte termijn op gevrolijkt worden. Dit pakt 

Ricky verder op, voor de corona is dit ook al ter sprake geweest.  

Sebastiaan vraagt of het geld ook gebruikt kan worden voor dagjes uit, schoolreis bijvoorbeeld 

aangezien het bedrag niet rond is. Ricky geeft aan dat dit niet mogelijk is. 

Ouderbijdrage werd besproken. OR heeft aangegeven dat 66 procent betaald heeft, dit is niet 

voldoende voor het organiseren van een schoolreisje (80 procent moet behaald worden). I.o.m 

Robert is er besloten dat schoolreis niet doorgaat en ouders het geld terug gestort krijgen. OR heeft 

besloten niet te sponsoren, want het blijft elk jaar een probleem. (tekort is ongeveer 1000 euro) 

Sebastiaan is bereid om bij de jumbo aan te kloppen, vraagt of dit akkoord is. Ricky geeft aan dit 

binnen de OR te bespreken. Nadia zal dit oppakken binnen het OR team en koppelt dit terug met 

Sebastiaan.  

Ricky verlaat de vergadering.  

5. Punten MR     

MR academie: MR abonnement, iedereen kan inloggen.  

Nicole heeft de MR start gedaan, raad het aan om dit te doen.  

    Arbeidsmarkttoelage: Alles is uitbetaald vanaf januari.  
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6. Highlights Nutsbul ( doorgeven aan Ricky) 

Formatie besproken, schooltijden besproken, ouderbijdrage besproken. NPO Gelden besproken.  

7. Rondvraag 

Geen vragen. 

Volgend vergadermoment is op 21 april 2022 en wordt online gehouden.  

8. Afsluiting ( 21.00u) 
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