
         

 

 

Notulen OR/MR vergadering d.d. 24 november 2021 

Tijd : 19.30 uur tot 21.00 uur   

Plaats : via Meet 

Aanwezig: Allen 

 

1. Opening  

We openen de vergadering om 19.32 uur 

 

2. Vaststelling agenda 

Wilfred wil graag het document over de nieuwe maatregelen toelichten en het punt 

plein toevoegen. 

 

3. Notulen 26 oktober 2021 

De zin over de kascommissie (was even wat lastig bij de Rabobank) is onduidelijk als je er 

niet bij was. Dit had te maken met de overgang en de transitie van het afsluiten van de 

vorige rekening.  
 

Het geld valt onder de OR, niet onder de MR. Het advies is om boven de notulen aan te 

geven dat dit ook van de OR is. Vanaf nu zetten we de combinatie MR/OR boven alle 

notulen. 
 

Actiepuntenlijst: 

- 3: Wilfred is er nog niet aan toe gekomen 

- 5: Dit wordt besproken bij de gemeente, maar er was weinig enthousiasme. Wilfred vraagt 

het volgende week nog een keer na. 

- 7: Wilfred wacht even wat meer reacties af om duidelijk te hebben hoe het gaat in elke 

groep en wat het team wil. Hij koppelt het daarna terug naar de MR. 

 

4. Ingekomen en uitgaande stukken 

-MR krantje: Arenda geeft dit mee aan Maud of Renate voor Marjanne 

-Brief Interpolis: Arenda kijkt even naar de datum. Ze zorgt daarna dat het bij 



Annelies komt. 

 

5. Strengere maatregelen 

Er werden dinsdag strengere maatregelen voorspeld. Vandaag is er al een nieuw 

protocol bekend gemaakt en dit heeft Wilfred gedeeld. Morgen is er een 

directieoverleg mede over deze punten. Hierin wordt er onder andere gekeken naar 

welke punten OPON breed aangehouden gaan worden en welke punten de scholen 

zelf in mogen beslissen. 
 

Het punt over de aanwezigheid van ouders/verzorgers/externen is een grote 

verandering. Ouders mogen de school niet meer in, ook niet meer op afspraak. 

Externen ook niet, tenzij het om bv onderwijsondersteuning gaat. 

Hierin moeten duidelijke afspraken en kaders aangegeven worden. Denk aan b.v. 

Sinterklaas. 

Er is gevraagd naar de cijfers van onze school m.b.t. Corona. In groep 5/6 is 1 van de 

leerkrachten positief getest. Vervolgens kwamen daar 3 positief geteste kinderen bij, vanaf 

dat moment is de klas volgens de regels in quarantaine gegaan. Daarna zijn er nog 2 

leerlingen bij gekomen. In totaal zijn er nu 6 gevallen. 

Op dit moment zijn er 2 gezinnen waarvan ouders Corona hebben, deze gezinnen zitten in 

quarantaine.  

Mocht de situatie strenger worden, dan zijn we daar gelukkig goed op voorbereid. 

Het lesgeven vanuit huis in een quarantaine situatie, is voor een leerkracht zeer intensief. 

Hierbij komt veel overleg en voorbereiding kijken. Achter een beeldscherm lesgeven is veel 

intensiever. Daarnaast kan een leerkracht ook een gezin hebben, wat de situatie van 

lesgeven bemoeilijkt. Verder heeft een leerkracht weinig zicht op de situatie van de 

kinderen thuis.  

6. Jaarbegroting school 

Als we deze begroting vergelijken met die van 2021 zijn er geen grote verschillen. De 

afschrijvingskosten zijn hoger geworden. We zijn namelijk flink aan het investeren in 

Chromebooks en digiborden. Leerkrachten hebben allemaal een nieuwe pc 

gekregen. Per jaar komen er 3 of 4 digiborden bij. Komend schooljaar hebben dan 

alle groepen in de Eskampen een nieuw bord. Het schooljaar daarop zouden dan de 

groepen in het Spectrum aan de beurt zijn. 
 

De scholen vallen beide onder OPON. Wij dragen niet bij aan de lokalen. De school 

betaalt wel een stukje mee aan de schoonmaak.  
 

Het punt licentiekosten is OPON breed flink gestegen. Bij ons valt dat mee. Hoe zit 

dat? De grootste kosten zijn hiervan bij ons al eerder gemaakt. Bv in de kosten voor 

IPC en dit jaar voor Engels. De digibordsoftware van methodes blijft up to date. 

Daarvoor betaal je ieder jaar licentiekosten. 
 



Marjanne geeft aan dat ze een context mist. Op die manier kun je de cijfers beter 

interpreteren. Er wordt uitgelegd dat dit puur de exploitatie is. Zaken als onderhoud 

en personeelskosten, worden OPON breed geregeld en in de GMR behandeld. 
 

We bespreken dit onderwerp, zodat er openheid en duidelijkheid is. De MR heeft 

instemmingsrecht op de begroting (vanaf 1 januari 2021).  
 

Cultuurgelden: Wilfred heeft het overzicht gedeeld van de gelden die uit de 

oudervereniging betaald worden. De groepen 5 t/m 8 zijn hiermee b.v. naar musea 

gegaan.  

Hoe zit het met het kopje vervoer? Dit zijn de bijdragen van school die je levert aan 

de bus. Daarnaast faciliteren we als school zelf bv het sprookje, herinneringscentrum 

kamp Westerbork en zaalhuur voor culturele dingen. 

Het andere cultuurstuk wordt gebruikt voor het cultuurmenu. Hiervoor is weer een 

subsidie aangevraagd met de cultuurcoördinator. Dit aangevraagde geld wordt dan 

ook weer direct uitgegeven.  

De leden van de MR stemmen in met de begroting van 2022 van de Eskampen. 

7. Arbo jaarplan: korte toelichting op een aantal punten 

In 2018 is er een Arborapport opgemaakt. Daarover is een risico-inventarisatie 

gemaakt. Hierin wordt vooral de mening van het personeel gedeeld. Het stuk is in te 

zien op school.  

Wilfred noemt een aantal punten: ´ik krijg voldoende vrijheid voor scholing en 

ontwikkeling´ Aan de hand van dit punt is er bv per leerkracht een budget 

vrijgemaakt voor scholing. Ook is er een bovenschools budget. Mede hierdoor heeft 

Wilfred nog niets af hoeven wijzen wat aangevraagd wordt. In 2022 komt er een 

nieuwe risicoanalyse. 
 

Ook het punt werkdruk wordt in dit document beschreven. Hiervoor hebben we een 

taakverdelingsplan. Hierin wordt per schooljaar bekeken welke taken er zijn en op 

welke manier ze per persoon verdeeld worden op een zo eerlijk mogelijke manier. 
 

Ook was er ten tijde van dit rapport veel onrust over de klimatologische 

omstandigheden in de school: kou, tocht, hitte. Er is een nieuw systeem aangelegd, 

waarin de airco en verwarming zelf te reguleren zijn. 
 

Klachten van collega´s die op het Spectrum werken, worden opgepakt door het 

Spectrum. Kleine dingen, zoals wc ontstoppen, worden wel door Wilfred geregeld. 

 

8. Ontwikkelingen school: 

Plein: Vandaag heeft Wilfred een gesprek gehad met Reiner Hartog, hij werkt bij 

natuurmonumenten en heeft groene schoolpleinen aangelegd waardoor hij grote 

kennis heeft op dit gebied. 

Het plan is afgekeurd, omdat de gemeente meer vergroening wil. We hebben nu een 



keuze: of ze trekken zich terug, of ze willen dat we gaan kijken hoe we het plein 

meer kunnen vergroenen.  

Hierover gaat Wilfred volgende week in gesprek met een ecologische hovenier 

samen met Reiner en de gemeente. Naar ons weten voldoet het plan aan de criteria. 

Daarom is het fijn dat de gemeente er direct bij aanwezig is.  

De PMR vertelt iets over een aantal ontwikkelingen in de school: 

Jan: Engels 

Vorige week heeft Jan een afspraak gehad met Joanneke, de native speaker. Zij is inmiddels 

ZZP´er geworden en wil graag iets voor school doen. Het liefst elke week een half uur per 

groep. Is het mogelijk om een project van ongeveer een half uur te maken voor de groepen 

3/4, 5/6, 7/8 in bv 6 weken en dit af te sluiten met iets leuks. 

Ze vraagt per uur 55 euro. Dit is ongeveer €150 per week. In totaal wordt het dan ongeveer 

€3350. Is dit iets wat we willen en kunnen betalen? 

 

Dit punt is ontstaan, omdat de MR graag iets wil betekenen in de werkdruk van de 

leerkrachten. Er is geopperd om bv de ouderbijdrage iets te verhogen, zodat Engels op deze 

manier (met een extern persoon) aangeboden kan worden. 

Dit moet dan echter goed uitgelegd worden en structureel ingezet worden. Jan stuurt de 

verschillende opties rond. Wellicht kunnen we dan via de mail iets beslissen of in de 

volgende vergadering. 
 

Sanna: BLP 

We hebben momenteel geen trainingen meer, omdat we het traject hebben afgerond. Het 

gaat er bij BLP om dat je vaardigheden onder controle hebt, zodat je kunt leren. Dit noemen 

we leerspieren. Deze spieren moet je net zo hard trainen als de rest van de spieren in je 

lichaam.  

In de jaaragenda staan 4 leerspieren per 2 leerjaren ingepland:1/2, 3/4,5/6 en 7/8. In groep 

8 heb je dan alle leerspieren getraind/aangeboden gekregen. Denk hierbij bv aan 

doorzetten. Dit is iets wat je tijdens een les steeds kunt benoemen: "wat zet je goed door!" 

Of aan een probleem: "hoe zouden we dit aan kunnen pakken?" De opdrachten zijn goed in 

te zetten tijdens een (les)dag en hoeven niet resultaat gericht te zijn. BLP gaat heel mooi 

samen met IPC en Dalton.  
 

Marian: IPC 

De laatste studiedag hebben we het gehad over de 'visie op leren'. We hebben de 

leerwanden met elkaar bekeken. Iedere groep maakt een leerwand, waarbij begonnen 

wordt met het startpunt en alle lesgebieden (binnen dat thema) aan bod komen. Marian 

laat hiervan een aantal voorbeelden zien. Hierbij is te zien dat er bij eenzelfde onderwerp 

verschillende leerwanden kunnen ontstaan. Geen enkel kind leert namelijk op dezelfde 

manier.  

Een aangeboden onderwerp/thema wordt belicht vanuit verschillende hoeken, waardoor de 

kinderen op allerlei manieren leren. Dit is dan ook weer terug te zien in de leerwand en 

hopelijk daarna in de rest van het lesaanbod. 



 

Arenda: AOS 

We zijn druk bezig met het gehele AOS traject. Arenda volgt de opleiding tot schoolopleider 

en daarnaast onderzoekscoördinator. Dit jaar hebben we helaas geen 3e jaars studenten 

waar de opleiding op gericht is. Volgend schooljaar kunnen we hiermee rekening houden 

met de aanvraag voor stagiaires.  

In de praktijk bieden we de stagiaires een mooie, complete stageplek aan waarin ze zoveel 

mogelijk kunnen leren van het vak.  

9. GMR 

De begroting ligt nu bij de gemeenteraad en wordt binnenkort (6 december) 

besproken. Arne stuurt het door. Hij geeft wel aan dat het behoorlijk taaie kost is. 

Ook geeft hij aan dat we behoorlijk veel subsidie hebben gekregen, waardoor het 

plaatje veranderd is. 
 

Er is bericht gekomen van Han Sijbring dat het college heeft ingestemd met de 

verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs. Zie gekopieerde stukje 

hieronder: 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om over te gaan tot het 

verzelfstandigen van het Openbaar Primair Onderwijs in de gemeente Noordenveld (OPON). 

De onderwijsinspectie heeft in juni 2019 aangegeven dat het intern toezicht op het Openbaar Primair 

Onderwijs Noordenveld niet voldoet aan de regels van Good Governance. Om te voldoen aan de eis is 

in samenwerking met onder andere de gemeenteraad verder onderzoek gedaan naar het interne 

toezicht. Na meerdere sessies tussen de gemeentelijke organisatie, de gemeenteraad en het onderwijs 

is een rapport opgesteld. In dit rapport staat dat verzelfstandigen van OPO Noordenveld de voorkeur 

heeft. Die voorkeur is nu door het college overgenomen. 

Als de gemeenteraad in zijn vergadering op 15 december 2021 akkoord is met het voorstel, dan gaat 

het Openbaar Onderwijs in Noordenveld vanaf eind 2022 verzelfstandigen. 

10. Pleinpraat 

Er is geen pleinpraat 

 

11. Rondvraag 

Niemand 

  



 

12. Sluiting  

We sluiten de vergadering om 21.20 uur. 

 

Vergaderingen schooljaar 21-22: 

Donderdag 27 januari (inclusief de leerlingenraad en Han Sijbring) 

Maandag 28 maart 

Dinsdag 19 april 

Woensdag 1 juni 

Maandag 4 juli 

 

Actiepunten:  

Nr.  Actiepunt  Wie  

1 Functieomschrijving penningmeester. Geagendeerd voor maart. Annelies 

3 Informeren of het 'meer lezen' in de nieuwsbrief aangepast kan 

worden 

Wilfred 

7 Inventariseren team invulling pauze Wilfred  

2 Meegeven MR krantje  Arenda 

4 Meegeven brief Interpolis Arenda 

5 Verschillende opties m.b.t. Engels opsturen  Jan 

6 Doorsturen begroting OPON Arne 

 

 


