
Notulen Vergadering MR 19-01-2021, 20.00 uur via Teams 

Aanwezig: Iris, Edith, Jonneke, Peggy 

 

1. Vaststellen agenda 
2. Mededelingen  

- Iris heeft nieuwe baan per 1 april. Intern en extern gaat er een vacature uit. In de 
stichting lopen waarnemingen voor zwangerschapsverloven af. Deze mensen worden 
ook uitgenodigd, mits zij solliciteren 

- Half maart zal Arieke terugkomen van haar verlof. 
- Thuisonderwijs loopt goed. Noodopvang is druk en samen met online lesgeven is dat erg 

pittig. Enquête is uitgegaan; ouders zijn blij met alle contacten, werkaanbod is ook 
voldoende goed. Kleuters gaan nu ook meer contactmomenten aanbieden. We blijven 
openstaan voor alle verbeterpunten. We proberen zo passend mogelijk aan te bieden. 
We hebben gesproken over het toelaten van bepaalde leerjaren. Als SoolvA is besloten 
om geen groepen toe te laten vanuit veiligheid en ethisch oogpunt niemand voor te 
trekken. Onze buurschool staat daar hetzelfde in. Dit gaat beargumenteerd naar buiten 
gecommuniceerd worden, wanneer het standpunt van alle scholen in Altena duidelijk is. 

 
3. Verslag vergadering 24-11-2020 (Bijlage 1) 

- Goed gekeurd. 
- Cindy gefeliciteerd met je vaste aanstelling. Cindy verwacht ook nog een kalenderjaar op 

de Sigmondschool werkzaam te zijn. 

4. Actielijst 24-11-2020 
Wie Wat  Wanneer Uitslag  
Jonneke Cindy vragen naar noodzaak evaluatie social 

schools 
z.s.m. Gedaan, niet nodig 

Iris en Edith PowerPoint jaarverslag 19/20 Nog niet gebeurd, moet voor 1 
april. Edith en Iris prikken datum 

Jonneke Cindy vragen naar veiligheidsbeleid Gedaan 24-11-2020 

Is in ontwikkeling 
Jonneke MR-reglement navragen bij Jolyn Gedaan, als bijlagen toegevoegd 

Komt in een volgende vergadering 
op de agenda 

Iris & Edith Zichtbaarheid MR social schools Doorlopend 

Notulen gaat via mail vastgesteld 
worden en kunnen daarna direct 
op website en social schools 
geplaatst worden, ook de 
volgende vergaderdatum staat 
daar dan in. 

Jonneke Cindy vragen naar schoolplan Gedaan, als bijlage toegevoegd 
 

5. Binnengekomen stukken 



- Nieuwsbrief VOO (mailing 07-01-2021, niet als aparte bijlage) 
- Bericht SOOLvA ten aanzien van afwezigheid Petra Timmermans (bijlage 2) 
- (Huishoudelijk) reglement (bijlagen 3 & 4) Opmerking: Komt later op de agenda 
- Meerjarenbegroting (bijlage 5, zie agendapunt 6) 
- Notulen GMR vergadering 12 november 2020 (bijlage 6)  
- Schoolplan 2019-2023 (bijlage 7) Opmerking: Deze is in 2019 vastgesteld; de 

tussenevaluaties worden wel continue aangepast. Cindy stuurt deze nog na. 
- Presentatie audit Verschoorschool (bijlage 8, zie agendapunt 10) 

6. Meerjarenbegroting (bijlage 5) 
- Normaal gesproken komt hier ook een gespecificeerde begroting op school, deze is door 

het ziekteverlof van Petra dit jaar niet binnen. 
- Meerjaren investeringsplan ingediend door Cindy is goed gekeurd. 
- Ben je afhankelijk van je lln aantal voor het aanschaffen van leermiddelen? Dit is deels 

zo; verdeeld over meerdere jaren en afschrijving van leermiddelen. 
- Personeelgelden staat in een kleine plus omdat in de begroting rekening is gehouden 

met tijdelijke contracten van dit jaar. Dit is een vraagstuk naar het team; hoe 
werkdrukverlichtingsgelden toe te passen het komende jaar. Ook IB invulling is hier een 
vraagstuk bij. 

- Wordt er rekening gehouden met rust en stabiliteit in de school ten aanzien van 
personele bezetting? Jazeker, maar ook de leerlingenaantallen zijn volgend jaar beter 
verdeeld waardoor de invulling makkelijker te bepalen is. 

- We streven naar 10 tot 15 leerlingen per leerjaar. 
- Uit hoeveel mensen bestaat het bestuur SOOlvA? 5 personen, waarbij er einde 

schooljaar een vacature vrijkomt. 
- Kosten bestuur is hoog. Bestuursleden zelf zijn vrijwilligers. De kosten zijn voornamelijk 

voorzitter college bestuur, 2x administratieve medewerkers, medewerkers kwaliteitzorg, 
‘Groenendijk’ als administratiekantoor, ‘Sterk’ voor personeelsadvies, bovenschoolse-
invalkracht. 

- ICT 2023 hoge kosten, vanwege afschrijving 
- Telefoonkosten zijn hoog; gesprekskosten worden apart berekend. Na het vervangen van 

het kopieerapparaat gaat Cindy hiermee aan de gang. 
7. Jaarverslag MR 2019-2020 (Bijlage 9) wordt doorgezet naar volgende vergadering. 
8. Drempeltoets 

- Naar verwachting gemaakt 
9. Evaluatie opbrengsten studiedag 

- Ochtendprogramma: begon met lezing Co-teaching, hier hadden we meer van verwacht. 
Co-teaching in enkelvoudige groepen. De 2 boekjes die wij vooraf hadden ontvangen 
werden eigenlijk meer of minder gepresenteerd.  

- Middagprogramma: LLO gesprekken (we zitten op 1 lijn en voeren hetzelfde uit, stellen 
dezelfde doelen en groeien en ontwikkelen) en Kanjermethode (uitvoering is lastig nu bij 
thuiswerken). Met de gesprekken over de LLO gesprekken hebben we werkboeken voor 
de kinderen van begrijpend lezen verdiend. 

10. Evaluatie verslag audit (bijlage 8) 
- Auditteam heeft een dag meegekeken. Aanbevelingen: Kanjer aanpak, samen regels 

opstellen, naar de kinderen luisteren. Snappet directer inzetten, zoekend in co teaching, 
afspraken schriftelijk vastleggen, meer gebruik van elkaar, probeer meer preventief te 
werken ipv hiaten in te vullen.  



- Differentiatie is nu met het thuiswerken lastig, op school stond dat steeds beter op 
poten. Ouders merken nu bij het thuiswerken dat er een positieve groei is ten opzichten 
van de vorige lockdown. Leerkrachten willen hierbij ook graag doorpakken. Door de LLO 
gesprekken kunnen zowel kinderen, ouders als leerkrachten elkaar steeds beter vinden 
op gebied van uitdaging en/of herhaling.  

- We zijn trots op wat we doen, maar mogen dat meer uitspreken, uitstralen, van de daken 
roepen! 

11. GVO/Burgerschap, wordt doorgeschoven. 
12. Functioneren Cindy = besproken 
13. Rondvraag 

- Is er al nagedacht over de dunne spoeling wanneer de vacature niet wordt ingevuld? Dat 
gaan we zeker bekijken, maar op dit moment moeten we ‘t nieuws nog even laten 
indalen 

- Jonneke heeft een heel leuk popje gehaakt voor Arieke en haar dochter. Dit wordt 
toegestuurd. 

 

Volgende vergadering 2 maart 20.00 uur 


