
Agenda MR vergadering 9-3-2022 

 

  
X = Aanwezig / - = Afwezig  
x Jeroen A. Oudergeleding  

- John J. Oudergeleding   

X Davey Z.  Personeelsgeleding voorzitter  

X Brenda R. Personeelsgeleding notulist  

X Petra G.  Directie de Bijenkorf  

X Anouk V.  Oudergeleiding GMR  
Data vergadering 
20/21  

Onderwerp  

15-09-2021  Eerste vergadering 2021-2022  

26-10-2021  Arbo  

 07-12-21 Tevredenheidsonderzoek 
 9-3-2022 Terugkoppeling GMR  
    
    
    
    
 

1. Opening en mededelingen  
- Onderwijs debat georganiseerd door de besturen. Landelijke en lokale politieke partijen 

konden hun standpunten t.a.v. vier grote onderwijsthema’s; lerarentekort, huisvesting, 
jeugdzorg en kinderopvang. 

- Lancering gedichtenbundel: door samenloop van omstandigheden heel fijn dat ouders 
weer in de school konden. Ook weer wennen met zo veel mensen tegelijk bij elkaar. 

- CITO uitleg: vorig jaar grafieken gedeeld, dit jaar alleen de scores van de afgelopen toets. 
Dit is geen bewuste keuze geweest. Er is besloten om de resultaten online te delen, maar 
het bleek achteraf dat er niet de mogelijkheid was om de grafieken te delen. 
Daarnaast miste er uitleg over de betekenis van de scores. 
Dit onderwerp wordt door MT opgepakt. 

2. GMR  
- Terugkoppeling GMR vergadering   
- Financieel beleid 
- Leraren tekort 
- Bestuurswissel  

 
Begroting van Agora wordt in Managementletter gepresenteerd. Jeroen en Anoek zijn op 
kantoor geweest om alles in te zien. Personeelskosten waren anders begroot. Dit jaar 
wordt de begroting van de bekostiging van de personele lasten weer hoger. Agora heeft 
hogere lasten dan landelijk, maar krijgt wel landelijke financiering, dus er wordt 
ingeteerd op de buffer. 
Qua lerarentekort is er gesproken over flexibel organiseren; vakdocenten die 
pedagogisch en didactisch bijgeschoold worden, zodat ze een hele groep les kunnen 
geven. De Zaanse schoolbesturen hebben zich verenigd om te inventariseren hoe groot 
het tekort is. De opdracht is uitgezet naar de scholen om mee te denken over 
oplossingsmogelijkheden.  
Eind december is een flink aantal gesprekken gevoerd met kandidaten t.a.v. de 
bestuurswissel. De bestuurders blijven aan tot de overdracht geregeld is.  



Er komt een platform voor de verschillende MR’en, zodat er onderling contact mogelijk 
wordt. Vanuit de vakbond komt er een training voor het vormgeven van een kleinere 
GMR. 
Brugfunctionarissen neemt veel werk weg van MT en leerkrachten. Momenteel alleen in 
Peldersveld en Poelenburg. Mogelijkheden om vanuit werkdrukverlagende middelen 
brugfunctionaris aan te stellen. Op de Bijenkorf worden M.L. en N.L. vanuit die gelden 
betaald. 
Bestuurlijke rapportage dient per school nabesproken te worden. Anoek deelt de 
rapportage. 

3. Covid-19  
- Uitval corona: momenteel veel uitval in de middenbouw. Het vergt veel van iedereen om 

dit goed op te kunnen vangen. 
4. Wachtlijst  

De manier waarop nieuwe leerlingen momenteel via de wachtlijst geplaatst worden, is bij 
wet verboden. Er moet een nieuwe procedure komen voor de aanmeldingen. Goed 
uitzoeken wat juridisch mogelijk is. Er is een x aantal onderwijsplekken. 
Voorwaarde broertjes/zusjes voorrang kan blijven. 
Bespreken met bestuur: 
Advies om een informatiemoment (2x per jaar) te bezoeken voordat het kind wordt 
aangemeld. 
Sluitingsdatum vermelden op de website.  

5. Verkeerssituatie rondom school 
Schoolcommissie kan gemeente vragen voor oplossingen (blauwe zone?). 
Directie neemt contact op met HVC. 
Directie plaatst een bericht in de Bijpraten. 

6. Data volgende vergaderingen plannen 
7. Rondvraag  

Schoolcommissie: komt er weer een ouderfeest? 

 

Volgende keer: 
Bestuurlijke rapportage bespreken. 
Wachtlijst 
 


