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________________________________________________________________ 
 

1. Opening door Koos, van harte welkom 

 

2. Mededelingen  

• Er is zojuist weer een coronapersconferentie geweest, de maatregelen 

lijken de scholen nog niet heel erg te raken 

• Het CDO gaat komende week op tweedaagse, er zal ook gesproken 

worden over de besturingsfilosofie. Uiteindelijk komt er dan een nieuw 

document voor de mr om over te beslissen.  

 

3. Vaststellen agenda 

• Geen wijzigingen 

  

4. Vaststellen verslag: Concept notulen 14 september, zowel pmr als mr(1. 

redactioneel, 2. n.a.v.) 

• Vastgesteld, er wordt nog actie ondernomen op afspraak RI en E en 

IPB 

 

5. MR 2122-003 Kaderbrief (concept) (advies)  

• Het is een brede kaderbrief. Het geeft vooral kaders aan, weinig richting. 

Misschien zou er meer verbinding kunnen worden gezocht met het 

strategisch beleidsplan.  

• De lumpsum wordt anders toegewezen komend jaar. We kunnen zelf de 

verdeling vaststellen.  

• De ouderbijdrage staat wel genoemd, er moet nog we bekeken worden 

hoe dat komend jaar wordt georganiseerd. Alle leerlingen moeten overal 

aan mee kunnen doen. Er zijn diverse opties om dit te doen, bijvoorbeeld 

een fonds maken waardoor iedereen mee kan, we kunnen ook een heel 

sober onderwijsprogramma organiseren. Het is echt een heel complex 

vraagstuk.  

• Hoe zit de verhouding hoofdvestiging en nevenvestiging? Het lijkt alsof het 

Wessel de hoofdvestiging is. Betekent dat dan ook extra geld? Alle 

vestigingen krijgen hetzelfde geld, dit betreft alleen maar de manier 

waarop het binnenkomt.  



• Mr-kosten, de arbeidsuren voor de mr moeten in de centrale begroting en 

niet in de begroting per vestiging. Soms zijn vestigingen 

oververtegenwoordigd en dan drukt de mr-bezetting extra zwaar op de 

formatie.  

 

6. MR 2122-004 Formatieoverzicht (informatie) 

• Stand van zaken, geen opmerkingen 

 

7. MR 2122-005 Jaarverslag IPB (informatie en bespreking)  

• Het blijft wennen, dit is wat er op het gebied van het beleid gebeurt. Er 

worden oplossingen gevonden voor zaken zoals het verzamelen van data 

door Google. Heel complex, omdat er vaak data verzameld wordt, zonder 

dat je dat zelf in de gaten hebt. De wetgeving is heel generiek, geldt voor 

iedereen. Het is vervelend dat je bijvoorbeeld helemaal geen foto’s meer 

mag plaatsen, zelfs als iedereen het gewoon goed vindt. We gaan nu aan 

de slag met de protocollen van kennisnet, we zoeken de grenzen op van 

wat er mogelijk is. Het onderdeel bewustwording kan misschien nog beter. 

Er zijn wel mogelijkheden om online cursussen te doen, maar dat is nog 

erg vrijblijvend.  

 

8. Corona maatregelen (ter bespreking, geen stuk) 

• Vooralsnog lijken de nieuwe maatregelen de scholen nog niet te raken, we 

hopen dat dat zo blijft. Op 12 november komen er weer nieuwe plannen, 

wellicht uitgebreider gebruik van de coronapas.  

 

9. Statuten (geen stuk) 

• Koos en Jan Gerhard buigen zich over de statuten en leveren een concept 

in bij Ron.  

 

10. Rondvraag 

• Websites van de verschillende scholen moeten up-to-date zijn.  

• Afwezigheidsmeldingsvinkje in Som aanzetten? Zou dat mogelijk zijn? 

Voor ouders is het prettig om absent te kunnen melden via de app.    

 

11. Sluiting door Koos, hartelijk dank voor tijd en aanwezigheid.  

 

 

 


