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1. Opening / Mededelingen  

 Bjorn heet iedereen welkom. 
Er zijn geen mededelingen vanuit het team. 

 

2. Notulen / Actiepunten  

 Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen op de notulen. 
De voorzitter stelt de notulen vast en zorgt dat deze op de website worden geplaatst. 

 

3. Uitleg Begroting Co van 
Schaik 

 Co licht de nieuwe systematiek van de begroting toe. Daarmee is er meer zicht op de begroting 
voor de scholen. 
Vervolgens licht Co de (exploitatie)begroting over 2020 toe en de meerjarenbegroting 2021 
t/m 2024. 

 

4. Evaluatie schoolontwikkeling  

 Zie 5.  

5. Schoolontwikkelingsplan  

 Heidi licht het schoolontwikkelplan toe. Dit is ter informatie. 
Het plan wordt doorgestuurd naar het stafbureau. 

 

6. Fusie  

 Gemeente wil eerst een locatie onderzoek doen voor de nieuwbouw. Voorlopig wordt er 
vanuit gegaan dat dit eind 2021 start.  
Fusie met Kiezel & Kei wordt nog verder uitgewerkt. 
Project Noord loopt ondertussen ook. 
 
Er is een mogelijkheid voor een cursus ter voorbereiding op de fusie.  
De cursus doorschuiven naar volgend schooljaar heeft de voorkeur. Het budget voor MR 
loopt per kalenderjaar, dus dit is dan ook nog beschikbaar. 
Bjorn vraagt na bij Kiezel & Kei of wij ook willen deelnemen. Zo ja, bij voorkeur kosten delen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bjorn 

7. Corona  

   

8. Formatie 2021-2022  

 Heidi is aan zet voor de inzet van personeel. 
Er zijn diverse subsidies binnengehaald. De binnengehaalde subsidies worden voor het 
grootste deel ingezet voor personele lasten. 

 

9.   

   

10.   

   

11.   
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12. WVTTK   

   

13. Rondvraag  

 De oudergeleding geeft complimenten aan alle leerkrachten voor de inzet tijdens de 
coronaperiode. Zowel tijdens de lockdown als daarna bij het (soms) hybride lesgeven wordt er 
grote inzet gevraagd en moet de aandacht van de leerkracht zowel naar de online les, als de 
fysieke les. Tot nu toe loopt dat behoorlijk goed en zijn de ervaringen positief. 
Heidi sluit zich hierbij aan. 

 

 
Notulist voor de volgende vergadering: Karin 

 


