
  

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

NOTULEN 

 

Onderwerp: Vergadering Medezeggenschapsraad  
Datum:  08-02-2022 
Aanvang:  19.00 u.  
Notulist:          Maaike   
Voorzitter:  Osman Çifçi  
Locatie:  Microsoft Teams  

  
Aanwezig:  Gerdine van Wilgenburg (waarnemend directeur)   

Maaike Klop en Marlijn Kodde (vertegenwoordigers team)   
Osman Çifçi en Sandra Damen (vertegenwoordigers  
ouders)   

Afwezig: Lenny van Gastel, Regien van Zijl-van Vugt 
Genodigden:  n.v.t.  
 
 

1. Opening en vaststelling: 
Osman heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld. Maaike notuleert.  
  

2. Interpersoonlijk  
Rondje hoe het bij iedereen is.   
 

3. Notulen   
De notulen van afgelopen vergadering worden goedgekeurd. 
  

4. Mededelingen  
Coronamaatregelen: In team is bijna iedereen weer terug. In elke klas op het moment meerdere 
leerlingen besmet. Online lesgeven is erg lastig, daarom dus nog pakketjes mee naar huis.  
 

5. Begroting  
- Leerlingaantal Kruisboelijn daalt. 
- We eindigen de begroting negatief. 
- De begroting is goedgekeurd. 
- Negatief door vele oudere personeelsleden; kosten meer. 
- In de loop van de jaren wel naar 0, dus bezuinigen. Hoe is nog niet duidelijk. Wel is al gezegd 

door het bestuur dat in het personeel wat (en steeds meer) strakker gehanteerd gaan 
worden. Missie is: zoveel mogelijk naar de klassen en de kinderen, dus ook snijden op 
bestuursniveau. 

- Als school heb je geen reserves meer. Een grote uitgave doe je d.m.v. een 
investeringsaanvraag, zoals bijvoorbeeld voor een rekenmethode.  



  
- Opheffingsnorm is 160, Kruisboelijn nu 142 leerlingen, 1 leerkracht op 25 leerlingen, wel veel 

scholen dicht bij elkaar in de wijk. 
- Veel vaststaande/standaard posten, welke overgenomen kan worden van eerdere jaren.  
- Nour is aan het groeien: volgend jaar weer 2 lokalen inleveren.  

 

6. Terugkoppeling gesprek Bossche Groenen 
Het was een leuk gesprek. De wil is goed, nu vooral afwachten wat er uit gaat komen.  
Idee: Ton uitnodigen om hem te laten zien wat er rond half 9 gebeurt. Osman maakt een afspraak 
met hem en Gerdine (Osman ziet hem a.s. vrijdag).  
 

7. Rondvraag 
- We hebben nog geen andere coronamaatregelen genomen. Er zijn een aantal medewerkers 

die het spannend vinden. Na de carnavalsvakantie hopen we weer uit de bubbels te kunnen 

en op niveau groepsdoorbroken te werken. Ouders de school in, is de laatste stap. 

- Mailtje van Osman heeft Marlijn gelezen en daar krijgt hij nog antwoord op. 

 

Actiepuntenlijst   
   

Wat?    Wie?    Voor wanneer?    

Notulen van afgelopen vergadering op de 
schoolwebsite plaatsen.  

Marlijn  28-02-2021  

Terugkoppeling naar de MR van het gesprek met De 
Bossche Groenen en eventueel ouders informeren: zie 
notulen verderop.  

Regien en Sandra  08-02-2022  

Geld dat bespaart is bij de snelheidspaal aan de 
Churchilllaan, hoe komt dit ten goede aan de wijk? 
Bespreken met de wijkmanager en daarna op de 
agenda: wordt vervolgd.  

Osman  08-02-2022  

Begroting op de agenda: zie notulen.  Osman/Gerdine  08-02-2021  

Koffiedrinken met voorzitter OR basisschool Nour: 
wordt vervolgd 

Osman  Voorjaar 2022  

SOP richting einde volgend schooljaar op de agenda 
laten terugkomen (moet 1x per schooljaar up-to-date 
gehouden worden).   

Osman   Voor einde volgend 
schooljaar   

Osman maakt afspraak met Ton en Gerdine ivm 
veiligheid rondom school 

Osman 31-02-2021 

  
 


