
Notulen MR overleg 11 januari 2021 

 

Aanwezig: Geert, Maike, Mark, Noortje, Soraya, Daniëlle 

Voorzitter: Mark 

Notulist: Daniëlle 

 

1. Opening, vaststellen agenda en notulen vorige vergadering 

Notulen zijn vastgesteld.  

 

2. Mededelingen directie 

Het thuisonderwijs is goed opgestart. Er is voordeel van ervaringen van de eerste lockdown. 

Naar verwachting gaan scholen 25 januari weer open. Leerkrachten geven liever fysiek 

onderwijs, indien dit verantwoord mogelijk is. 

 

3. Terugkoppeling GMR 

Er is geen GMR geweest. 

Vakantierooster (schooljaar 2020-2021) bekeken: positief reageren. Er moet nog een 

studieweek ingepland worden voor het laatste blok. Geert doet voorstel volgende vergadering 

voor lesuren, studiedagen/-week. Insteek is meer studiedagen dan voorgaande jaren. 

 

Volgende keer besluit over studieweek jaar 2021-2022.  

 

Financieel meerjarenplan. Is er iemand die dit wil inzien? Geert heeft al ingestemd.  

Actie: Positief instemmen. 

 

4. Begroting 2021 

 

Er is nu sprake van een dalend leerlingaantal. Hoger ziekteverzuim verklaar dat dit jaar de 

begroting in de min gaat. Als argumenten/beleid helder zijn, hoeft een negatieve begroting 

geen probleem te zijn. Advies MR moet voor 4 februari a.s. gedeeld worden met de controller.  

 

De begroting wordt besproken. Investeringen zijn het belangrijkste punt. Er zijn Investeringen 

in rekenmethode en ICT. Gesproken over duurzaamheid. Er komen waarschijnlijk zonnepanelen 

via SKPO. Dit kan van het geld dat vrijkomt van de stichting die geld beheerde van de verkoop 

van schoolgebouwen. 

 

Conclusie: positief advies. 

  

Engelse methode volgende keer mogelijk meenemen in investeringen. Er is discussie over 

Engelse taal wel of niet eerder aanbieden. Er zijn voor- en nadelen.  

 



Actie: Een nieuwe methode Engels komt als agendapunt op een MR-vergadering komend 

schooljaar. Hierin wordt Engels als vak op school besproken en informeren we bij het team. 

Naar aanleiding van deze bevindingen, wordt mogelijk een nieuwe methode meegenomen bij 

de begroting van het daaropvolgend schooljaar. 

 

5. Urenverantwoording 

Bij De Reis is altijd het gemiddelde over 4 jaar berekend. 

Deze berekening blijven we aanhouden. Dit zorgt elk jaar voor ongeveer hetzelfde 

vakantierooster. We zitten ruim binnen de marge.  

 

6. Extra agendapunten 

Geen aanvullende punten. 

 

7. Rondvraag 

Er wordt afgesproken om via whatsapp seintje te geven als notulen klaar zijn en gemaild zijn 

naar deelnemers voor feedback. Feedback wordt naar groep gemaild. 


