
MR De Zaaier Nieuwleusen 
 

Besluiten- en actielijst 11 januari 2021 
Notulist: Claudia 

Aanwezig: Claudia, Els, Naomi, Noëlle, Gernando, Chantal en Hetty 

Nr. Onderwerp 
 

Besproken 

1 Opening 
 

Gedicht: Op de drempel van het nieuwe jaar 

2. Notulen vorige 
vergadering 

Chantal doet nog een aantal aanpassingen - actiepunt Chantal 

3 Punten vanuit school Schoolbegroting  

Wijziging in de wetgeving, hierdoor is de begroting nu instemmingsplichtig voor de MR. Voorheen deden de scholen 
afzonderlijk alleen huisvesting. Nu volledige begroting. Daarbij nieuw bureau ObM (Onderwijs Bureau Meppel) ipv Akorda. 

Inkomsten school gebaseerd op leerling aantal (prognoses obv gemeentelijke formules). Teldatum is gewijzigd, van 1 okt 
naar 1 feb.  Daarnaast wijzigt de uitkering vanuit de overheid van augustus naar januari.  

Claudia vraagt dit na bij Gert - actiepunt Claudia (GMR) 

Daling personeelslasten -> inzet NPO gelden in personeel in 2022 en 2023. Dat valt weg vanaf 2024.  

Wordt er geen rekening gehouden met CAO verhogingen ed? Loonkosten in ‘24 t/m ‘26 blijven gelijk. Hetty vraagt na bij 
Gert. 



Algeheel gevoel is dat onvoldoende bij bestuur duidelijk is wat deze begroting behelsd en wat de betekenis is van de diverse 
getallen. Op basis van de nu verstrekte gegevens kan er nog geen instemming verleend worden.  

Punten die verder uitgewerkt / toegelicht moeten worden: 

1.1 daling personeelslasten, zijn die te verklaren door NPO gelden? Zo ja, dan opnemen in toelichting ter verduidelijking. 

3.1 hoe kan het dat onderwijskosten niet toenemen (CAO)? 

3.2 waarom deze detaillering, niet logisch. Onderwijsassistenten / ondersteuners lijken te minderen in formatie, klopt dat? 

4.1 waarom zijn er zoveel lege velden? Inventaris kleuters (meubilair) staat op 0,- , lijkt niet logisch. 

5.1 waarom deze tabel nogmaals? 

7.4 geen tekst? 

Hetty gaat met Gert overleggen over deze punten en koppelt dat terug. Daarna kan er waarschijnlijk instemming verleend 
worden. 19 januari zullen we hier kort (online) op terugkomen. - actiepunt Hetty/Chantal   

- Inleiding rapportfolio 

Afgelopen zomer is alleen een toelichting op de IEP geweest. Het komende rapport zal uitgebreider zijn. Werk van de 
leerlingen komt er nieuw bij. Het wordt een soort “trots-document” van de leerling.   

Er volgt nog een gewijzigde inleiding op het IEP gedeelte. Tip, in deze inleiding kort uitleggen waarom er geen cijferlijst meer 
is - actiepunt Chantal 

Rapportfolio zal 2x per jaar verstrekt worden, in februari en einde schooljaar, muv groep 1, zij krijgen enkel einde van het 
schooljaar een rapportfolio mee. Chantal stelt voor om dit wel in te brengen in het leerteam van de onderbouw. Is het toch 
niet een optie op ook groep 1 2x per jaar ook een “trots-document” mee kan geven - actiepunt Chantal     

- Concept IHP 



 

 

Geen nieuws te melden. We houden deze wel standaard op de agenda.  

- Bezetting personeel / stagiaires  

Per 1 feb vacature instroomgroep ingevuld. Daarmee is de bezetting weer compleet. Er komt ook weer ruimte voor Lisanne 
om zich bezig te houden met het project groepsdoorbrekend leren.  

- Website 

Er wordt een nieuwe website ontwikkeld.  

Vraag Gernando: MR ook met foto’s op de website plaatsen? MR stemt hiermee in - actiepunt Gernando 

4 Vergaderdata 19 januari – extra (teams) ->begroting / rapportfolio 

30 maart - regulier 

5 Rondvraag Geen punten 

6 Afsluiting Lied, Tabee 2021 (Guus Meeuwis en Diggy Dex) 


