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Agenda MR / Notulen 15-09-2021 
 
X = Aanwezig / - = Afwezig 
x Jeroen.A. Oudergeleding   
x John J. Oudergeleding    
x Davey Z. Personeelsgeleding 

voorzitter 
  

x Brenda R. Personeelsgeleding notulist   
x Petra G. Directie de Bijenkorf   
x Anouk V. Oudergeleiding GMR   
 Irma H. Trainee directeur Bijenkorf   

Data vergadering 20/21 Onderwerp 

15-09-2021 Eerste vergadering 2021-2022 

26-10-2021 Schoolgids 

  
 

 
 

1. Opening en mededingen  
- Toevoegingen agenda 
- Rollen binnen het MR team 

 
2. Notulen vorige vergadering / actielijst 

Wie?    Actie    √    
Jeroen     Plan beheersing werkdruk navragen.      loopt  

Petra, 
John,    
concierge   

Inmeten, aanschaf en plaatsing brandtrap.    Besproken met nieuwe hoofd huisvesting; is 
geen voorstander van brandtrap. Voorstel is 
om een ander soort raam te plaatsen, zodat 
ze naar buiten kunnen.  
Petra mailt hoofd huisvesting.  
Brandoefening van vandaag verliep soepel. 

Petra     Bekostiging bekleding palen vragen aan 
Schoolcommissie.    

Geen financiering. Schoolcommissie geeft 
terug dat het valt onder veiligheid, dus geeft 
het terug aan Agora. Zit in een impasse. Petra 
bespreekt het de eerstkomende SC. 
Budget van Agora vanuit de gemeente schiet 
ook te kort. 

Anouk    GMR – bezuinigingen begroting   Vergadering in juni. Raad van Toezicht heeft 
aangegeven dat zij zich zorgen maken over de 
leerlingratio van 1 op 27. Financiën zijn 
momenteel echt zorgelijk. Zonder NPO-
gelden is het budget ontoereikend. 
Er komt per juni een volledig nieuwe College 
van Bestuur. Een werving- en selectiebureau 
gaat hiervoor een profiel opzetten. Het is de 
bedoeling dat er per januari een nieuwe 
onderwijskundig bestuurder aangesteld 
wordt. 
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Punt voor komende GMR in week 37: 

• Plan/scenario voor begroting/budget 
op lange termijn als de NPO-gelden 
weer ophouden. 

• Werven van iemand met financiële 
achtergrond voor CvB. 

 
 

3. Covid-19 update/evaluatie  
Uitslag van de enquete wordt nog gedeeld. Op basis van de antwoorden blijkt dat ouders 
niet de behoefte voelen om elke dag met de kinderen mee de school in te komen. Team 
gaat kaders aangeven hoe hier mee om te gaan.  

4. Jaarplan Bijenkorf  
Besproken 

5. GMR 
Zie actielijst. 
Vraag Petra: hoe urgent is de personeelsproblematiek? Anouk: staat hoog op de agenda. 
Wat doet Agora om leerkrachten te houden/aan te trekken? Hoe veel vacatures zijn er? Er is 
momenteel nog tussen 50 en 70 fte niet volwaardig ingevuld.  
Agora heeft in augustus de salarissen van stichting ZaanPrimair betaald. 

6. Rondvraag    
Afscheid Miriam en Lex op 6-10 17:00 uur. 
 
Te agenderen voor volgende vergadering: 
 

ACTIELIJST 
 

Wie? Actie √ 

Davey Nakijken termijn MR-lid  
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