
Notulen MR De Dijk

Datum: 16 november 2021
Tijd: 19.30  uur
Locatie: Lerarenkamer De Dijk
__________________________________________________________________________________

Aanwezig: Nicole, Anita, Marieke, Agnes, Denise en Marianne
Bezoeker: Denise Prins
Afwezig: Geen
Voorzitter: Nicole
Notulist: Agnes
Datum volgende vergadering: 1 februari - Marianne lekkers mee

__________________________________________________________________________________

Agenda
1. Welkom en opening
2. Opmerkingen vorige notulen
3. Ingekomen stukken
4. Werkplan (Doorlezen!)
5. Nieuwe inschrijvingen/toeloop kleuters
6. Begroting 2022 MR
7. GMR
8. Rondvraag

1. Welkom en opening
De voorzitter  opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ook een extra welkom voor Denise,
die een keer komt meekijken. Zij heeft voor een vriendin bij de OR van een andere school
meegekeken en vond dit zo interessant dat ze een keer bij ons wil meekijken.

2. Opmerkingen vorige notulen
Geen

3. Ingekomen stukken
Stichting Meerwerf:
Begroting 2022 en meerjaren formatie beleidsplan 2023-2025 bovenschools
Vandaag binnen gekomen.
82% van de 100% gaat naar personeel net als vorig jaar.



Algemene reserve tussen 2013 en 2018 erg opgelopen. Overheid heeft hier ook iets van gezegd. Pot is
nu geslonken en is nu op niveau.
NPO gelden
2023 nieuw bekostigingsstelsel. Nu per schooljaar, dan per kalenderjaar. Hierdoor ontstaat er
eenmalig een groter verlies, maar wordt ondervangen door de extra gelden. Dit kan Meerwerf
dragen. Begroting ziet er netjes uit. Voor meerdere onderdelen worden reserves ingebouwd, zodat
risico’s zijn afgedekt.
Reserves voor Meerwerf zijn goed. We zijn door het Rijk als rijk bestempeld (wel aan de onderkant).

4. Werkplan (Doorlezen!)
Doelen 2021-2022
Huisvesting
Instroom/doorstroom
GMR
Gepersonaliseerd leren - traject volgen

Vervallen: contact MR SKDH - heeft geen MR

5. Nieuwe inschrijvingen/toeloop kleuters
MR heeft in de vorige vergadering gediscussieerd over de toeloop van het aantal kinderen. Er
ontstaat ruimtegebrek. Hoe wordt dit opgelost? Ruimte in een ander school is geen optie, een stop is
besproken, maar is ook geen optie. Maarten heeft een gesprek met Nils, de bestuurder, over deze
voortgang. Een bestuurder mag in principe geen geld uitgeven aan huisvesting. Dit gaat via de
gemeente (eigenaar van het pand). Wij wachten de gesprekken af.

6. Begroting 2022 MR
E 3 per leerling. De begroting moet voor 1 januari gemaakt worden. Deze moet door Maarten
goedgekeurd worden. € 250 jaarlijks naar GMR voor scholing vanaf 2023. Normaal kost scholing
ongeveer € 700 per medewerker.

Denise gaat de begroting, samen met Anita en Marianne, maken en voor 1 januari indienen.

7. GMR
GMR heeft adviesrecht op MJFBP. Deze gesprekken lopen nog.

GMR heeft een vergadering gehad met de voorzitters van de MR. Goed voor de onderlinge
verstandhouding. Goed om te zien wat er bij andere scholen speelt en dat daar een groei is in de
ontwikkeling. Niet iedereen van de GMR was aanwezig.

8. Rondvraag



Corona: Op school is het rustig. Vooral ouders die ziek zijn. Een enkele keer een leerling. Bestaande
maatregelen blijven gehandhaafd. We kloppen het af.

Actiepunt:
Staan alle notulen op de site? Zijn ze voor iedereen benaderbaar?

Agnes jaarverslag maken - Ilona stukken vorig schooljaar beschikbaar maken zodat zij bij de notulen
kan en het jaarverslag kan maken.

Denise, Anita en Marianne gaan de begroting maken. Afspraak wordt gemaakt.


