
Notulen MR-vergadering 20 april 2021 Waar: Via teams 

1. Opening voorzitter 

2. Vaststelling agenda 

Agenda is goedgekeurd 

3. Notulen vergadering 24 november 2020 

Notulen zijn goedgekeurd. 2 Kleine aanpassingen nog doen en dan kan deze op de website. 

4. Personeelsbeleid en organisatorische zaken (extra gelden!) 

Het blijkt dat de belasting voor de 2/3 leerkrachten te veel is, daarom zal er volgend jaar geen 2/3 
komen. Wel blijft er een bouw het jonge kind. (1,2,3) Er zullen volgend jaar 3 groepen 3 komen van 
ongeveer 26 kinderen.  
Wel is dit jaar gebleken bij de 2/3 dat er veel winst te behalen is bij de leesinstructie aan een kleine 
groep. Er zal volgend jaar gekeken worden of dit ook doorgezet kan worden in de enkele groepen 
3.  
Volgend jaar zullen de groepen 3 waarschijnlijk een lokaal boven krijgen en de kleuters beneden. 
Agora gaat volgend schooljaar bezuinigen. Dit betekent dat er 1 leerkracht kan worden 
aangenomen voor 27 kinderen. De bezuiniging is mede omdat er vanuit de overheid minder 
inkomsten komen en er zijn bij Agora meer personele kosten dan landelijk gemiddeld. 
Op de Hoeksteen willen we zo snel mogelijk met 20 groepen gaan werken en dat betekent dat wij 
groepen van ongeveer 25 kinderen krijgen. De begroting hiervoor is ingediend, maar nog niet 
akkoord. In de begroting staat eigenlijk 1 fte te veel. Hopelijk met de onderbouwing erbij 
accepteren ze het toch. We zitten bijvoorbeeld qua management niet ruim in ons jasje en we 
willen niet voor het laatste jaar van sommige kinderen ineens 7/8 combinaties gaan maken. Dan 
zou je van 2x7 en 2x8 naar 3 groepen 7/8 gaan. Na goedkeuring wordt de begroting rondgestuurd. 
Start van het schooljaar zal met 6 kleutergroepen zijn en vanaf januari een instroomgroep. Bij deze 
keuze hebben de financiën geen rol gespeeld. Wel is deze vorm iets wat we voor meerdere jaren 
willen gaan vastleggen. 
Ook willen we meer specialisten inhuren. 
Extra handen in de klas subsidie wordt gebruikt om PM’ers in te zetten bij de kleutergroepen en 
Marijke M. komt voor 1 dag in de week ondersteuning bieden op de bovenbouw. Dit zal voor het 
welbevinden zijn van sommige kinderen. 
Waarschijnlijk wordt deze subsidie voor een jaar verlengt. 

5. Begroting (presentatie eerste opzet, NPO) 

Vanuit het NPO geld kunnen nieuwe mensen worden aangenomen als dit andere Agora scholen 
niet ‘schaadt’ en er kunnen externe ingezet gaan worden. Er moet wel een plan worden ingediend 
om de subsidie te krijgen. Subsidie kan je krijgen op 3 punten: cognitief, sociaal-emotioneel en 
executieve functies. De overheid komt met een ‘menukaart’ waar je hulp voor kan krijgen. De 
kaders zijn nog niet helemaal geschetst. Subsidie is voor 2 jaar. 
Bij de eerste lockdown hadden de kinderen bij ons op school wel wat achterstand opgelopen, maar 
bij de tweede lockdown is het eigenlijk heel erg goed gegaan en is de achterstand weg. We konden 
snel starten met het thuisonderwijs en voor ieder kind is er een laptop. Dit zijn dingen die hebben 
mee geholpen hierbij. 

6. Werkverdelingsplan en werkdruk 

Het team mocht hierover meepraten. 
Het is afhankelijk hoeveel werkdagen je werkt, hoeveel dagen je terug moet komen. Kees gaat hier 
met iedereen over in gesprek. 
Aankomend jaar zullen er geen werkgroepen meer zijn, maar zullen we gaan werken met 
‘Leerkracht’. Je werkt dan in subgroepen +/- 8 weken aan verbeterpunten in sessies van een uur. 
Na deze 8 weken breng je een advies uit aan de directie. We hopen op deze manier meer 
betrokkenheid bij het hele team. Deze scholing (want leerkrachten moet hierin worden geschoold) 
kan vanuit de subsidie worden betaald. Door hier mee te gaan werken vallen veel 
taken/werkgroepen weg en daarmee hopelijk ook werkdruk. 



De gelden zijn ook gebruikt voor persoonlijke dingen, zoals bijvoorbeeld oordopjes of een kruk. 
Team kan altijd terecht bij de PMR over de werkdruk, maar weten ze dit ook? Hoe kunnen we dit 
meer kenbaar maken, zodat mensen het niet laten 'overlopen'. 
Ouders kunnen natuurlijk ook dingen bij de MR neerleggen. 

7. Vaststellen formatieplan komende schooljaar 

We doen er alles aan om met 20 groepen te starten, maar het is nog niet duidelijk wie waar komt 
te staan. 

8. Rooster van aftreden en aantreden updaten 

Het rooster is per schooljaar. 
Floor treedt af, maar zou eventueel nog wel een termijn willen. We moeten andere ouders ook de 
gelegenheid geven om zich aan te melden. Melden er zich meer ouders aan, dan komen er 
verkiezingen. We sturen hier in mei een Parro over naar ouders. 

9. MR jaarverslag 2020 

Is aangepast en akkoord 

10. Zaken van en voor de GMR 

Hier gaan we volgende vergadering verder op in. Misschien is het een idee om Viola voor een 
volgende vergadering te vragen voor ongeveer 10 minuten? 

11. Wat verder ter tafel komt. 

De Cito toetsen afnames zijn 1 week opgeschoven. 
Een stuk van het nieuwe schoolplein wordt geëgaliseerd en ingezaaid Er wordt onderzocht of het  
haalbaar is om aan beide kanten een zandbak te laten ingraven. Op het plein achter is er voorlopig 
een zandbak in de fietsenstalling geplaatst. 
Volgend school komt er eventueel een ‘groen’ plein (natuurtuin). 
Vooraf eventueel kijken hiervoor bij andere scholen. 

12. Sluiting 

 


