
Notulen MR vergadering  
Maandag 31 januari 2022 
19.15 uur   
  
Aanwezig: Ludo, Diki, Eamon en Stephan 
Afwezig: Judith, Onno 
  
  
1. Opening  

 
2. Welkom en introductie Eamon Brouwer als nieuw MR lid 
 
3. Vaststellen agenda  
 
4. Notulen van de vorige vergadering 

Deze ontbreken tot dusver. Judith, zou jij deze nogmaals met ons willen delen? 
 
5. MR-regelement (zie bijlage). 

a. Tekstuele verduidelijking voor verkiezing MR lid 
N.a.v. de verkiezingen is er een ouder naar Ludo gekomen om aan te geven 
dat de procedure dit keer anders is gegaan dan de vorige keer. Een ouder 
mocht nu wel kandidaat zijn terwijl haar kind nog niet op school zit terwijl zij 
dat voorheen niet mocht. Het zou mooi zijn om te voorkomen dat dit nogmaals 
gebeurt.  
Zin toevoegen waarin we vermelden dat de leerling al op school moet zitten, 
het woord ‘ouder’ is te vrijblijvend. Stéphan doet de aanvulling, Ludo zet dan 
de nieuwe versie weer op de site. 

 
6. Definitieve verdeling Nationaal Programma Onderwijs gelden (bijlage) 

a. Instemming MR nodig 
Budget wat je krijgt om aan hiaten te werken, voor twee jaar lang. Aanzienlijk 
bedrag. Stichting houdt daar in eerste instantie iets van achter voor 
‘onvoorzien’. Vrij snel bleek dat het veel geld was per school (500 euro, 
stichting houdt 140 achter, merk je weinig van). Als directeuren gezegd dat we 
al veel hebben ingezet (materialen, mankracht, etc.), wat kan je dan met het 
geld doen en komt het ter goede van het onderwijs. Werkgroep is tot de 
ideeën gekomen die in het document vermeld staan. Ludo pleit ervoor om het 
geld te schuiven naar een gezamenlijk plan waar het geld ingezet kan worden 
waar we stichting breed iets aan hebben. Geven we het geld niet uit, dan 
moeten we het teruggeven. 
We stemmen in voor alle opties. We kunnen geen bezwaren vinden. Enige 
kanttekening die er is: hoe wordt het geborgd dat het geld ook daadwerkelijk 
goed terecht komt in deze trajecten? 
è Stéphan benadert Judith en Onno om te vragen of zij ook instemmen met 

alle opties of er anders instaan. 
 

7. Inzet op passend onderwijs (document wordt nagestuurd) 
a. Instemming MR nodig 



Hoeft niet door de MR, ter informatie. Zie format, geld gaat op in de ‘gewone’ 
formatie.  

8. Besteding werkdrukmiddelen en professionalisering 2021-2022 (bijlage) 
a. Instemming MR nodig 
Ludo licht kort toe. De collega’s hebben hier inspraak over en samen is deze keuze 
gemaakt. Geld voor verdieping voor leerkrachten en bijv. ook geld om te investeren in 
starters. Dit is structureel geld, elk jaar worden de keuzes opnieuw bekeken en 
gemaakt. MR stemt in. Onno en Judith worden nog benadert door Stéphan. 

9. Meerjarenbegroting 2022-2026 
a. Instemming MR nodig 

Ludo licht kort toe. Dit jaar zouden we op 0 moeten uitkomen na de 
bezuiningsronde van vorig jaar. Dit is min of meer gelukt. De komende 
jaren lijken we veel geld over te houden, maar dat is een vertekend beeld 
omdat de school gaat groeien.  
MR stemt in. Onno en Judith worden nog benadert door Stéphan. 
 

10. Vacature directeur de Klimboom 
a. Procedure aanstelling nieuwe directeur (Ludo) 

Vacature loopt intern, nog geen reactie. Waarschijnlijk gaat hij morgen 
extern. Commissie is samengesteld, twee leerkrachten, Onno (MR), 
Marloes en een commissie vanuit de Stichting. 

b. Stand van zaken BAC overleg (Onno) 
Onno is afwezig, de procedure gaat snel. Wellicht lukt het Onno om ons 
een update te geven als hij weer hersteld is. 
 

11. Stukken GMR (bijlage) 
Stephan deelt een stuk, dit nemen we ter kennisgeving aan. Geen vragen. 
 

12. Mededelingen uit het team  
Shauni zwanger, twee nieuwe collega’s in de onderbouw. 
Eline heeft een nieuwe baan en heeft haar laatste dag gehad. Lydia komt in haar 
plek in de bouw. 
Anouk P heeft de plek van Suzette groep 4/5 overgenomen. 
Kim is zwanger. 

 
13. Mededelingen uit de OV  

Geen mededelingen 
 
14. Ingekomen en uitgaande post  
 
15. Rondvraag / w.v.t.t.k 

Eamon: zou graag toegang willen krijgen tot de mail en sharepoint. Stéphan gaat 
erachter aan.  
 

16. Sluiting  
 
 
 


