
 

 

 

 

 

N o t u l e n  M R - v e r g a d e r i n g  
0 5  m a a r t 2 0 2 0  
 
Aanwezig: Sybolt, Auke, Annelies, Arne, Wilfred, Barbara, Sanna, Jan, Han Sijbring en Inge 
M.k.a.: Sybolt 
 
1. Opening 

Auke opent de vergadering om 19.30 uur en heet Han Sijbring van harte welkom.  

2. Han Sijbring 
Opon is met veel verschillende zaken bezig.  
Er wordt een onderzoek intern toezicht gedaan vanuit de Inspectie. Er wordt bekeken of de 
wethouder nog toezichthouder blijft. Het is de bedoeling om te verzelfstandigen. Er ligt nu een 
plan van onderzoek. Veel schoolbesturen zijn doorgegroeid naar een Stichting met een Raad 
van Toezicht model. De raad wordt dan meer op afstand gezet. Kwaliteit is goed op orde en 
financieel ook, het zou dus geen belemmering hoeven te zijn om te verzelfstandigen. Voordeel 
van een Stichting is dat je sneller beslissingen kunt nemen. 
Samenwerking met Kids Casa. Kinderopvang is de laatste jaren meer de scholen in gekomen. 
Het is de bedoeling om een samenwerkingsverband op te bouwen. Andere partijen hadden 
geen belangstelling hiervoor. Op veel plaatsen zit Kids Casa al in de scholen. Er zullen 
afspraken gemaakt worden over een doorgaande ontwikkelingslijn. 
Er is een meerjarenprognose gemaakt voor de toekomstige leerlingaantallen. Er zijn plannen 
om in Zuid Peize te bouwen, het is onduidelijk wat daarvan de gevolgen zijn. Op dit moment 
groeit de school erg. Het is mooi dat er in Peize twee scholen zijn en dat ouders iets te kiezen 
hebben. Jan vraagt of het mogelijk is om een brede school te maken met aparte brinnummers. 
Dat is niet bekend bij Han.  
Vanuit Passend Onderwijs is Opon bezig met een praktijkklas (Horeca, techniek, verzorging). 
Lerarentekort: Er zijn t/m december 4 groepen naar huis gestuurd. Er zijn nu 20 Mensen in de 
flexpool. Deze mensen krijgen een contract. Er is geen ruimte om nog meer mensen aan te 
nemen in de flexpool. Er is samenwerking met andere samenwerkingsverbanden, zodat 
personeel uitgewisseld kan worden. 
Er zijn minder “losse”invallers te vinden. ZZP`ers worden liever niet gebruikt. Eskampen heeft 
afgesproken dat de ambulante mensen niet gaan invallen. We proberen het zoveel mogelijk 
intern op te lossen. Er is een protocol opgesteld.  De vergrijzing neemt toe. Op dit moment 
gaan er meer mensen naar de Pabo. Er vertrekken weinig mensen bij Opon. Er zijn nu ook vier 
zij-instromers die al meteen kunnen meedraaien. Via Wilfred of de GMR kunnen eventuele 
vragen gesteld worden. 
 

3. Vaststelling agenda 
Geen wijzigingen. 
 

4. Notulen 12-11-19 
N.a.v. punt 8 staking: Wat heeft de school nodig om de kwaliteit te verhogen? Extra 

mankracht en ruimte zijn vaak problemen. We agenderen dit voor de volgende keer. De zij-

instromer komt ook bovenop onze formatie. Wilfred gaat onderzoeken om welke bedragen 

het gaat en wie deze persoon dan in dienst moet nemen. 

Notulen worden goedgekeurd. 

 



 

 

 

 

 

Actiepunten: 

22 Annelies is ingeschreven bij de Ouderraad Vereniging en kan nu een nieuwe rekening 

afsluiten. Auke en Annelies sluiten een nieuwe rekening af. 

48 Kan nog niet afgerond worden. 

50 is afgerond. 

 

5. Ingekomen en uitgaande stukken 
Info MR 
 

6. SOP 
Inge licht het Schoolondersteuningsplan toe. 
 

7. Ontwikkelingen school 
We hebben veel kinderen die eigenlijk niet genoeg hebben aan het aanbod van de school, 
ondanks het aanbod (Levelwerk en Plusklas). Leonardo zit behoorlijk vol. We hebben voor 
deze kinderen een arrangement aangevraagd. 
Open dag en info-avond is geweest. Op 1 oktober 20 hebben we 306 leerlingen (25 leerlingen 
meer dan vorig schooljaar 1 oktober). Wij hebben nu 30 aanmeldingen en Spectrum 10. Er zijn 
nog 10 ouders die nog geen keuze hebben gemaakt. 
IPC is nu gestart, er zijn mooie ontwikkelingen. Binnenkort hebben we scholing. 
Pleinwerkgroep heeft een animatie gemaakt. Verschillende groepen hebben hier naar 
gekeken. We willen graag voor de zomervakantie beginnen. 
 

8. GMR 
Themadag is 14 mei in op de Poolster in Roden. 
Is er belangstelling voor een MR-cursus. 13 mei wordt er weer een cursus aangeboden in 
Assen. Er wordt ook nog een cursus georganiseerd binnen Opon bij voldoende aanmelding. 
Annelies, Auke en  zijn geïnteresseerd. 
 

11. Pleinpraat 
Geen punten 
 

12. Rondvraag 
Geen punten. 
 

13. Sluiting 
Auke sluit de vergadering om 21.00 uur. 
 

Vergaderingen dit schooljaar:  
Maandag 6 april Communicatie naar ouders 

Dinsdag 14 april (GMR) 

Dinsdag 19 mei 

Dinsdag 23 juni (GMR) 

Woensdag 17 juni 

 

 



 

Nr. Actiepunt Wie 

12. Nieuwe statuten 
Inschrijven nieuwe leden bij KvK en uitschrijven oude leden 

Auke/Annelies 
Inge 

47. Agenderen SOP 5 maart (indien tijd) Communicatie naar ouders 6 
april 

Inge 

48. Terugkoppelen Deelgebieden ICT in nieuwsbrief Wilfred 

49. Mensen benaderen voor kascommissie Sybolt 

50. Aan secretaris GMR doorgeven dat Arne zitting neemt in de GMR Inge 

   
 

 

 

 


