
  

Notulen MR vergadering  
  

Datum bespreking: 06-07-2021    

Plaats bespreking: Aula de Vijf Eiken Opgesteld door: Sven van Roij 

Aanwezig: Herman, Fieke, Lara, Wendy, Ilse 
Amy, en Sven 
Lolkje sluit aan bij punt ‘GMR’.  

Afwezig:  

   

Punt.:   verslag:   actie:   

1. Opening 19.00u       

2. Actiepunten uit de vorige notulen: 
- 

 

3. Samenstelling MR schooljaar 2021-2022: 
Kirsten heeft zich opgegeven als nieuw PMR lid. 

 

4. Formatieplan (stand van zaken tot nu) 
Herman geeft een toelichting. De formatie is rond, op woensdag 07-07-’21 wordt 
de formatie inhoudelijk met alle ouders en leerlingen gedeeld. Herman geeft 
tevens een toelichting op de investering van de extra NPO gelden vanuit het Rijk 
(voor de Vijf Eiken gaat dit in schooljaar 2021-2022 om EUR 245.000). 
 
Aandachtspunt: formatie delen met ouders en team van de Vijf Eiken en de 
Anspach op één moment plannen, om onrust te voorkomen.  

 

5 Schoolgids/ jaarkalender 
Op 06-07 zijn de stukken gedeeld met de leden van de MR, eventuele feedback zal 
per mail, via de secretaris, naar het MT worden gezonden. 
 

 

6. Eerste inventarisatie scholingsbehoefte (tevens agendapunt eerste vergadering 
schooljaar 2021-2022) 
 
Lara: Er zijn de cursussen van de AOB waar ik eerder al over had gemaild, maar er 
zijn ook andere cursussen, bijvoorbeeld: 
https://voo.nl/cursussen/medezeggenschap/mr-start  
Hier is - als het goed is - ook geld voor beschikbaar en de wens bestaat bij 
meerdere leden van de MR. Ik denk dat we hier al wel iets mee moeten. Zo maak 
ik me ook echt zorgen over het plan omtrent de subsidie - ik ben bang dat we 
straks weer alleen een verplicht akkoord moeten geven omdat het al te laat is om 
iets anders te doen. 

 

https://voo.nl/cursussen/medezeggenschap/mr-start


 
Vanuit de GMR: Wij hebben voor volgend jaar alvast een datum geprikt voor de 
training vanuit CNV. Deze zal vallen op donderdag 21 oktober. 
 
De gehele MR woont deze training bij en n.a.v. deze training wordt gekeken of we 
verdere trainingen of cursussen willen volgen. 

7. Evaluatie MR en schrijven jaarverslag MR 2020-2021  
Fieke past de laatste punten aan in het verslag, via de notulen worden deze 
verspreid naar de MR leden 

 
Sven 

8. Jaarplanning en nieuwe data MR 2021-2022 doorlopen 
Jaarplanning aangepast en akkoord bevonden. Via de notulen wordt de definitieve 
jaarplanning met de MR leden gedeeld. 

 

9. GMR 
Lolkje sluit aan bij de vergadering.  
 
Punt laptops per leerkracht: hiervoor zijn gelden, het moet via het juiste kanaal 
worden ingeschoten. Via Herman wordt hier een aanbesteding in gedaan maar dit 
loopt via het meerjareninvesteringsplan. Het gaat om EUR 40.000 tussen 2021-
2025 extra voor ICT behoeften binnen PCPO.  
In branding (het merk PCPO) wordt een investering gedaan, evenals investeren in 
zij-instromers.  
Heikel punt is momenteel de investering in klimaat beheersende middelen, PCPO 
is niet van alle gebouwen juridisch eigenaar en mag daardoor overheidsgeld niet 
inzetten in niet-terugverdienende investeringen. De GMR heeft contact 
opgenomen met CNV om te kijken wat het Rijk (de gemeente) hierin moet doen 
en wat PCPO hierin mag investeren.  
De GMR is aan het kijken of een vertegenwoordiger van de MR deel kan nemen in 
een toekomstige BAC, zodat (deels) uitwisselen van informatie conform AVG-
wetgeving kan én de MR met vertrouwen haar adviesrecht in kan zetten. 

 

10. Instemmingsrecht MR (mail Arnoud): 
 
Beste allemaal, 
  
Hartelijk dank voor jullie antwoord en feedback. 
Ik ga de GMR een wijziging in ons beleidsdeel Werving en Selectie voorleggen 
waarbij ik ook terug ga naar de zuiver in de WMS vastliggende verplichtingen 
(adviesrecht over de benoeming vd P-geleding). Ook ik ga opnemen dat er, bij een 
traject voor een (cluster)directeur, standaard een lid van de MR(-en), het liefst van 
de P-geleding, zitting neemt in de BAC. 
  
Ik denk dat jullie opmerking dan ook recht wordt gedaan. Eens? 
 
Eens, Sven koppelt dit terug naar Arnoud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sven 

11. Rondvraag/overige 
Sven: reminder, gelieve ‘akkoord’ op notulen te geven na ontvangst. 
 
Lara: de eigen bijdrage van Linus (EUR300) is vrijwillig, vanaf volgend jaar komt 
hier een wettelijke verandering in. Lara koppelt deze vraag terug naar Linus en 
neemt dit mee in de rondvraag van de eerste vergadering van schooljaar 2021-
2022. 

 
Allen 
 
 
 
 
 



 
1) Worden gelden van de Linus groep van dit schooljaar (niet besteed i.v.m. 

COVID-19) doorgezet naar schooljaar 2021-2022.  
2) Hoe wordt omgegaan met eventuele minder betalingen van de vrijwillige 

ouderbijdrage in schooljaar 2021-2022? 
 
Wendy: Is er een beleid over het klassikaal delen van resultaten?  
Dit is er momenteel niet, Sven koppelt deze vraag terug naar het MT.  
 

 
Lara 
 
OR 
 
 
Sven  
 
 
 

12. Afsluitende borrel  

   Agenda punten / ACTIELIJST        

 Donderdag 21 oktober: MR training vanuit CNV.  

 Actiepunt: ‘Smoelenboek’ in de APP: samenstelling MR (foto’s en namen) 
aanpassen. 

 

 

 


