
  

Agenda vergadering  16 mei 2022  

 Notulant: Cynthia 

Voorzitter: Eefke 

Aanwezig: 

Afwezig:  

Tijdstip 19.00 – 20.30 uur in de Teamkamer. 

1. Welkom.  

Soerejd en Hanneke, de ouders die zich hebben aangemeld voor mogelijk 

kandidatuur, zijn ook aanwezig. 

 

2. Jaarverslag MR. 

- Concept is met iedereen gedeeld. (bijlage) 

- Op/aanmerkingen 

- Voorlopige goedkeuring 

 

Eefke heeft samen met Loes een opzet gemaakt voor het jaarverslag van de MR. Het 

is een lopend document waar steeds nieuwe verslagen van vergaderingen aan toe 

worden gevoegd. De uitdaging zit hem in het gemakkelijk leesbaar maken, met niet 

teveel diepgang en het geen kopie van de notulen laten zien. 

 

3. Verkiezingen. 

- Voor vakantie zowel team als ouders geïnformeerd over kandidaatstelling MR 

- Stand van zaken tot nu toe. 
 

Vanuit de ouders heeft Melanie aangegeven dat ze definitief gaat stoppen, Loes mag 

zich herkiesbaar stellen. Zij wil graag het stokje overgeven wanneer er meerdere 

gegadigden zijn. Is dit niet het geval, dan zal zij blijven zitten.  

Eefke en Cynthia hebben zich herkiesbaar gesteld. Er is geen respons vanuit het team 

gekomen met mogelijk nieuwe kandidaten. 

 

4. Jaarplanning/vakantierooster 2022-2023 (instemming OMR en PMR) 

- Concept jaar/vakantierooster (bijlage) 

- Toelichting:  

Studiedag 1: leergroepen verwoorden doelen jaarplan in concrete doelen  



                       en presenteren dit aan team. 
Studiedag 2: studiemoment lezen expertise 
Studiedag 3 en 4: jaarplan (deze data zijn gepland i.v.m. slachtfeest)  
 
Taakdag 1: Sint 
Taakdag 2: verwerken toetsen 
taakdag 3: voorbereiden verwerken oudergesprekken 
taakdag 4: slachtfeest 
 

Er is nog geen duidelijkheid over een mogelijk nieuwe indeling van de kerst- en 
zomervakantie. 
De studiedag van 23 januari, wordt verplaatst naar 25 januari. 
 

De MR gaat akkoord met de jaarplanning/vakantierooster 2022-2023. 
 

 

 

 

5. Formatie; toelichting Marion (instemming PMR, advies OMR) 

- Formatie plan 2022-2023 (bijlage) 

- Toelichting: Het leerlingaantal is dalend dit heeft gevolgen voor FTE's. Op dit 

moment kunnen NPO gelden het grootste verlies van leerlingen opvangen. Natuurlijk 

verloop wordt op dit moment niet ingevuld om de vermindering van personeel 

geleidelijk en natuurlijk te laten verlopen.  
 

Het leerlingenaantal in geheel west loopt terug. Op KCW voelen we dit ook. De 

teldatum wordt 1 februari.  

De NPO gelden zorgen ervoor dat er geen personeel verplicht weg moet. De formatie 

kan hierdoor hetzelfde blijven.  

Wanneer er een leerkracht weggaat, wordt nagedacht wat de beste oplossing is.  

2 Leerkrachten gaan minder werken ivm zwangerschap, 1 leerkracht heeft 

aangegeven elders te gaan werken. Hierdoor ontstaat er een natuurlijk verloop en 

hoeft er bijvoorbeeld niet over enkele jaren ineens 2-3 FTE verplicht weg. 

Er is voor gekozen om de indeling qua groepen hetzelfde te houden als afgelopen 

schooljaar. 

De groepen zijn wel erg klein vergeleken met andere scholen. Vooral in de extra 

handen in de groepen (OOP, unit-leerkracht, onderwijsassistent) zal een mindering 

qua uren zijn volgend schooljaar. 

De huidige NPOgelden kunnen op KCW tot 2025 ingezet worden om de huidige 

hoeveelheid FTE's (die vanuit de NPO gelden worden betaald), behouden. 
 

De MR gaat akkoord met de formatie. 
 

 



 

6. Taakbeleid (instemming PMR, advies OMR). 

- Taakbeleid (bijlage) 
 

Het taakbeleid/personeelsbeleid is een document voor het team. Hierin staat 

beschreven hoe we de 40-urige werkweek indelen, wat de activiteiten en 

nevenactiviteiten zijn. Kortgeleden heeft de MR dit stuk ingebracht in het team. Het 

team heeft hier input gegeven (tips en tops). Ook is er met het team gekeken naar 

hoe vaak we elkaar willen spreken (teamvergaderingen, unitvergaderingen, 

minibouwoverleggen).  

Eefke en Nina hebben dit stuk met het team gedeeld tijdens de vorige 

teamvergadering. Het team heeft input gegeven op de invulling van werktijden. 

 

Op de studiedag komt dit stuk terug op de agenda. 

 

7. GMR; toelichting Lieke (inbellen via Teams) 

- organogram 

 

Vorige week ging de MR niet door. De bestuurssecretaresse heeft het organogram 

doorgestuurd naar de GMR-leden, zodat zij erop kunnen schieten. 

Lieke deelt het organogram met de MR. Het organogram laat zien hoe de organisatie 

van Signum in elkaar zit en welke afdelingen op welke vlakken met elkaar 

samenwerken.  

De MR heeft geen op- of aanmerkingen over het organogram. 
 

We koppelen aan Lieke de vraag over de mogelijke 3 weken kerstvakantie terug. 
 

 

 

 
 

Volgende MR vergadering: 

-schoolgids 

 

Noot: bij brief voor ouderbijdrage volgend schooljaar de 'pijn’ laten voelen wat er 

wellicht niet doorgaat. Dit schooljaar veel bekostigd uit NPO geleden. Dit kan volgend 

schooljaar niet meer. 

 

 

 

 


