
 
 
 
 
 
 
 
 Donderdag 16 Januari 2020 
 
Tijd : 19.30 uur  -  20.45  uur gezamenlijk met de 3 scholen 
   20.45 uur  -  21.15 uur per school 
 
Locatie : 19.30 uur  -  20.45  uur koffiekamer Klim Op 
   20.45 uur  -  21.15 uur per MR uiteen 
 
 
Aanwezig : M.R. De Linde: Lynn van Kessel, Jan Megens, Hans van Loon 
   M.R. St Lambertus: Nancy van Boekel, Pamela van de Leest, Kim van de Camp en Janneke Strik. 
   M.R. Klim Op: Kitty Hendriks, Jacqueline Snellen, Lucy Verstijnen en Carin Witsiers.  
   Directeur: Wim Spijkerboer 
         
Afwezig : Lieke van Rixtel, Noortje Rutten (ziek) 
 
Voorzitter :  Lucy 
Notulist :  Carin 
 

Agenda gezamenlijk deel (in aanwezigheid van de directeur) 
 Agendapunten: Uitvoerende 

1. 1 Opening 
Welkom  

Lucy 

2.  Mededelingen  
Laatste vergadering voor Lucy en Wim, daarom iets lekkers voor bij de 
koffie/thee. 

 

3.  Notulen 21 Oktober 2019 
Vraag over de financiele stromen binnen de OR. In de notulen vastgesteld 
dat de MR leden contact op zouden nemen met de OR-en. Dit is in geval   
van Megen en Haren gebeurd via een bezoek aan de jaarvergadering van   
de OR door een MR-lid of MR leden.   

Lucy 

4.  Jaarverslag 2018- 2019 
Dubbelcheck van de uitstroom aantallen van st. Lambertus. 

Wim 

5.  Formatieplan 2020 -2021 
Frictiegeld is nog onzeker (budget voor wat we tekort komen), die 
aanvraag moet nog gedaan worden. Op Klim Op komen we tekort om 5 
full time leerkrachten in te kunnen zetten. Komt mede doordat de 
directeur en de ondersteunende FTE’s zwaarder geboekt worden op de 
Klim Op. Insteek wordt wel om 5 groepen te kunnen maken.  
Bij de Linde wordt gerept over 3 groepen (paragraaf 1.6.1), later wordt 
gesproken over groep 1-2-3 en groep 4-8. Toelichting dat het hier gaat 
om unit-onderwijs zal worden toegevoegd.  

Wim 

  

 

 

 

Notulen  M.R. vergadering 
 



Bij Klim Op wordt indien nodig (als er al een grote groep 1-2 is in 2021), 
een instroom-stop vanaf mei, omdat het niet reeel is om dan nog een 
extra instroomgroep aan te vragen.  
Principieel akkoord van de MR, hangende de toekenning van de 
frictiemiddelen.  

6.  Vrije dagen rooster / studiedagen 2020 – 2021 
Buiten de reguliere, vaste vakantiedagen blijft er nog 47,5 uur over voor 
de toekenning van extra vrije dagen, dat betekent in theorie ruim 9 zelf in 
te vullen vrije dagen. Echter geldt daarvoor de restrictie dat je maar 
maximaal 7 weken in het jaar een 4-daagse schoolweek mag hebben. Het 
rooster bevat nu precies 7, 4-daagse schoolweken. Voor groep 1-4 past 
het dan precies. Voor groep 5-8 blijft er nog wat over, dat wordt op een 
aantal vrijdagmiddagen ingezet, daarmee is de schoolweek nog steeds 5 
dagen, alleen geen volle dag.  
MR stemt in.  

Wim 

7.  POS; het schoolondersteuningsplan (ter advies en instemming) 
Het schoolondersteuningsplan geeft aan in hoeverre elke school in staat 
is om passend onderwijs aan te bieden. Deze rapporten worden voor elke 
school uitgedraaid en aan de hand daarvan kan worden bekeken waar 
een kind met een passend onderwijs zorgvraag het beste terecht kan. De 
data wordt schoolspecifiek aangeleverd op basis van de kwalificaties van 
de aanwezige leerkrachten. Kitty heeft bijvoorbeeld RD4, waarmee ze 
goed in kaart kan brengen wat kinderen kunnen en wat er ontbreekt. De 
scholen binnen de Eiber hebben niet de kwalificaties om echt passend 
onderwijs aan te kunnen bieden en moet specialisaties extern ‘inkopen’ 
maar kan dat veelal vinden binnen de stichting Optimus.  
Graag toevoegen in notulen MR stemt in 

Wim 

1.  
8. 8  

Leaflet personeel en ouders POS (ter info) Wim 
 

9. 9
9 

Rondvraag en sluiting 
Voor de volgende keer agenderen  

- Taalbeleidsplan 
- Vacature voor Lucy moet nog ingevuld worden 

Wim en Lucy nemen afscheid en bedanken de MR-en voor de fijne 
samenwerken.  
 
De MR-vacature vanuit de leerkrachten zal lopende dit schooljaar niet 
ingevuld worden aangezien alle leerkrachten qua taakuren al vol zitten.  

Voorzitter 
 

 
Schoolspecifiek deel 
Iedereen gaat uiteen met zijn eigen school 

 


