
  

 

MR vergadering: 26 januari 2022 

Aanvang:  19:45 
Locatie:     Maria groep 8 
Notulant:  Mayke 

 
 

 Onderwerp: Actie 
 opening  

1 Vaststellen notulen 16-11-21 
Vastgesteld 

 

2 Mededelingen: 
/ 

 

 Groepssfeer groep 7 
Sanne vraagt naar de actuele stand van zaken van de interventies in groep 7 betreft 
het groepsklimaat, zij heeft namelijk vernomen dat deze in het gedrang is gekomen. 
Vorig jaar is daarvoor begeleiding geweest vanuit Monique Weiss, waarvan 
overdracht is geweest naar de huidige leerkracht. Sanne neemt contact op met de 
leerkracht van groep 7. Daarna pakt Mayke dit op samen met de leerkracht van groep 
7 en de intern begeleider.  

Sanne en 
Mayke 

3 Eindtoets/ADIT 
MR stemt in met het afnemen van de ADIT in de huidige groep 7, waarbij ouders, 
leerkracht en leerlingen om hun mening wordt gevraagd in een evaluatie. De ADIT 
wordt voor mei/juni afgenomen, zodat de bevindingen meegenomen kunnen worden 
in de schooladviezen. 
De OMR vraagt zich af of de interventies die vorig jaar zijn uitgevoerd in de 
toenmalige groep 8 ook dit jaar worden ingezet. Daarbij wordt het werken met 
weektaken bedoeld. Susan geeft aan dat deze interventies voorgaande jaren al 
gebeurden, maar destijds niet was vastgelegd en wat meer onbewust gebeurden. De 
interventies worden dit jaar bewust voortgezet.    

 
 

4 Pitch presentatie cluster aan Verdi 
Als kennismaking met Verdi heeft het scholencluster online een pitch gepresenteerd. 
Deze presentatie geeft zich in de ontwikkelingen tot nu toe en geeft meteen een 
tussenevaluatie van de ontwikkeling van de streefbeelden in het huidige schooljaar. 
Deze pitch is getoond aan de MR en er is bedacht hoe dit ingezet kan worden om alle 
ouders op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen van het scholencluster. We 
zien kansen in het inzetten van parro en de site. De OMR geeft aan dat de concrete 
voorbeelden en de herkenbare gedeeltes voor ouders sterk zijn.  
De uitvoering hiervan zal in de laatste periode van het schooljaar plaatsvinden (mei- 
zomervakantie).  

 
 

 

5 Toelichting begroting Verdi en school 
Paul geeft uitleg over de Verdi-begroting voor 2022. Deze begroting geeft een goed 
beeld van de systematiek van bekostiging van het onderwijs en de keuzes die Verdi 
daarin maakt. Het is een goed leesbaar stuk en dus interessant voor de MR om door 
te lezen. De Verdi begroting, met daarin de schoolbegrotingen, wordt door de GMR 
beoordeeld en goed gekeurd. Ivm de fusie loopt dat dit jaar anders en is er 
goedkeuring door de raden van Toezicht van voormalig SKOSO en Skipov. In de Verdi 
begroting van 2022 is veel extra geld gereserveerd voor diverse ‘beleidsrijke 
impulsen’ zoals oa. ‘Vitaliteitsbeleid’ en ‘Onderwijsontwikkeling, inclusiever 
onderwijs’. Dit levert direct voordeel op voor de individuele scholen 
Paul heeft uitgelegd dat de 500 miljoen ‘bezuiniging op onderwijs’, zoals dit in het 
nieuws komt, niet helemaal klopt.  

Paul 

https://infoplein.skipov.nl/Logos/logo%20Skipov%20-%20Maria%202150624.jpg


De systematiek wordt namelijk vereenvoudigd. Voorheen werd bekostigd per 
schooljaar en de verantwoording per kalenderjaar. Deze verandering start in januari 
2023. De wijziging van systematiek kan door Verdi worden opgevangen zonder dat dit 
consequenties heeft voor de schoolbegrotingen. Vanaf 2023 heeft Verdi zelfs 
financieel voordeel van deze wijziging van systematiek.  
De schoolbegroting 2022 van de Maria ziet er ook dit jaar weer positief uit. Het 
leerlingen aantal groeit en dit zorgt ervoor dat er meer formatieruimte beschikbaar 
komt voor de groepen (van bekostiging voor 8,6 groepen naar 9,4) en heeft 
voldoende ruimte voor het maken van keuzes in invulling van de formatie en 
bijvoorbeeld schoolontwikkeling en scholing. 
Puzzel leerlingaantallen 
Het leerlingaantal groeit, wat wederom zorgt voor een puzzel van groepsverdeling. 
Paul heeft de MR op de hoogte gesteld voor welke keuzes we dit jaar staan. We 
komen hier in een later stadium op terug als er gestart wordt met het 
werkverdelingsplan en als er beter beeld van het daadwerkelijke leerlingen aantal in 
het nieuwe schooljaar. 

6 Eerste update evaluatie jaarplan 
Zie pitch, ondanks de maatregelen rondom corona blijft de school volop in 
ontwikkeling.  
De officiële tussenevaluatie van het jaarplan wordt in de volgende MR-vergadering 
besproken. 

 

 

7 Planning nieuwe datum etentje:  
Eline maakt een datumprikker aan. 

Eline 

8 GMR onderwerpen: /  
9 OR onderwerpen:  

Mariëlle vervangt Rita in de OR vanuit het team. Helaas heeft zij bij de laatste 
vergadering niet aan kunnen sluiten, omdat deze werd verplaatst.  

 

10 Ingekomen post: / 
Ingekomen mail: / 
 

 

 
Rondvraag en sluiting  
-  

Agenderen voor volgende vergadering: 
Financiën OR 
Werving nieuw lid OMR en PMR  
 

Planning MR-vergaderingen Notulen 
31 maart Mayke 
18 mei Mayke 
28 juni + etentje Mayke 

 

 

 

Rooster van aftreden 
Personeel Ouders 

Eline(juli 2023) Sanne (juli 2023) 
Mayke (juli 2022) Anke (juli 2022) 
Susan (juli 2024) Janine (juli 2024) 


