
 

 

MR-vergadering 18 januari 2022 

Gemeenschappelijk/Onderling overleg 

 

Datum 18-01-2022 

Aanwezig MR MT 

Notulist RC 

 

Mededelingen 

De vergadering vindt digitaal plaats vanwege de geldende coronamaatregelen.  

Er wordt een kort voorstelrondje gedaan omdat nog niet iedereen elkaar kent.  

Goedkeuring notulen 

De notulen zijn goedgekeurd. 

Vaststellen agenda  

LK voegt als agendapunt de mogelijkheid voor het volgen van een training voor MR werkzaamheden 

toe. 

Update ontwikkelingen binnen school 

Formatie 

Voor de vakantie heef YdH iemand aangesteld. Helaas heeft deze persoon op het allerlaatste 

moment een andere baan aangenomen. Alles voor het ontvangst van deze leerkracht was inmiddels 

geregeld en het afzeggen kwam dan ook als zeer onverwachts. 

Op dit moment reageren er enkel Engelstalige mensen uit het buitenland (via LinkedIn). Dit is op zich 

geen probleem. Voordat zij aan de slag zouden kunnen moet DUO hun opleiding echter waarderen 

op een vergelijkbaar niveau als de Nederlandse PABO. De ervaring leert dat dit een complexe 

procedure is die veel tijd kost. Via deze weg zal de vacature dus niet op korte termijn worden 

vervuld. Nederlandse mensen reageren op dit moment vrijwel niet. De vacatures staan op 

meesterbaan.nl, LinkedIn, de website van de Eglantier en de website van Librijn.  

YdH vertelt dat er een Islamitische school gebouwd gaat worden. De school komt naast het 

Pleysiercollege op de hoek van de Aart vd Leeuwlaan en de J.J. Slauerhofflaan. YdH werd hier door 

een ouder over geïnformeerd en ook het Pleysiercollege wist van niks. De plaatsing van de school op 

deze locatie is opvallend omdat er bij een inventarisatie enkele jaren geleden juist scholen in de wijk 

zouden moeten sluiten.  

Er wordt kort gesproken over uitbreiden. MvdV  vraagt waarom je zou willen uitbreiden. YdH geeft 

aan dat zij de combinatiegroepen zou willen splitsen. De school zou dan moeten groeien omdat de 

groepen anders te klein zijn om het splitsen van de combinatiegroepen te kunnen bekostigen. In het 

verleden is gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden maar dit is vooralsnog onmogelijk gebleken. 

Uitbreiden is dus op dit moment geen reeële optie.  



 

 

Corona 

Op dit moment zit één kleutergroep thuis (na ruim een week school in 2022). Bij drie besmettingen 

of meer moet de hele klas thuis blijven. Het aantal leerlingen dat besmet is valt vooralsnog gelukkig 

mee. De muziekleraar is helaas positief getest. Het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de BSO 

zijn ook gesloten. YdH was het niet helemaal eens met de keuze om de BSO te sluiten vanuit de 

GGD, maar dit heeft het besluit niet veranderd.  

MvdV zegt dat hij aangesproken is over gebrekkige communicatie over groep 8. YdH vertelt dat de 

leerkracht op zondagavond helaas nog geen testuitslag had. Zij heeft dit per mail ook medegedeeld 

aan de ouders en aangegeven dat de kinderen welkom zouden zijn in de loop van de 

maandagochtend als de leerkracht een negatieve uitslag zou krijgen voor die tijd. Maandagochtend 

heeft de leerkracht zelf de ouders een vergelijkbaar bericht verstuurd. Een uur later kreeg hij echter 

alsnog een negatieve uitslag en is er direct gecommuniceerd dat de kinderen vanaf 11.00u welkom 

zouden zijn. Om onduidelijke redenen hebben twee ouders dit bericht echter niet ontvangen.  

MvdV geeft aan dat er via de mail alertheid wordt gevraagd. Mag het iets specifieker vraagt MvdV? 

YdH vindt het belangrijk om mensen erop te attenderen om alert te zijn want ze wil de school graag 

open houden. Daar zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor.  

Begroting 

DvV vraagt naar post 80090. Deze post gaat over de subsidie die we krijgen voor de groei van 

personele inzet. Omdat het leerlingaantal 341 was, waar 343 begroot was moet er een deel van de 

subsidie worden terugbetaald.  

RC vraagt of de recente stijging in gasprijs nog grote gevolgen kan hebben op de lopende of 

toekomstige begroting. YdH geeft aan dat zij dit recent aan huisvesting heeft gevraagd. De komende 

jaren heeft de Eglantier een vast contract. Vooralsnog heeft de gasprijs daarom geen invloed op de 

begroting.  

Er wordt kort gesproken over de mogelijkheden om zonnepanelen op het gebouw van de IB 

Bakkerstaat te plaatsen. Door de ligging is dit echter niet rendabel (bomen en bebouwing).  

Het jaarbudget voor het bekostigen van personeel verschuift van kalenderjaar naar schooljaar. 

Hierdoor ontstaat er een gat in het budget, maar omdat dit probleem eenmalig en landelijk is 

verwacht YdH geen problemen.  

OR voorbespreking  

De MR heeft eenmaal per jaar overleg met OR. Dit onderwerp wordt eerst voorbesproken waarna 

de OR aansluit.  

Uit de vorige vergadering bleek dat de communicatie met de OR niet helemaal soepel verloopt. 

Ouders hebben vragen gesteld over hoe de ouderbijdrage wordt besteed en de beantwoording van 

deze vragen heeft lang op zich laten wachten. 

De MR geeft aan dat ouders veel vragen hebben over de kosten van de IPC uitstapjes die de OR 

bekostigd. YdH heeft echter het idee dat de vragen met betrekking tot de financiële verantwoording 

van de OR vooral over het andere deel van de kosten gaat. De bijdrage voor IPC uitstapjes is namelijk 

maar €9,- per jaar waar de gehele ouderbijdrage €56,- bedraagt.  

MvdV vraagt zich af hoe het gaat met de motivatie van de OR. YdH geeft aan dat ze veel respect 

heeft voor hoe snel de OR dingen regelt voor activiteiten.  



 

 

Op een vraag van MvdV geeft GvB aan dat er geen contact met de OR is geweest over de sportdag. 

De sportdag is gepland op 18 mei en de hoop is dat de sportdag dit jaar door kan gaan.  

LK vraagt aandacht voor bewuste keuzes bij voeding zoals koek en taxi etc. YdH geeft aan dat dit 

soms lastig is. Zo is het vanwege corona niet wenselijk om bekertjes drinken te geven op dit 

moment. YdH stelt voor dat we zelf voorstellen om gezamenlijk te kijken naar bewustere keuzes 

voor voeding.  

OR 

Patricia en Carlos van de OR sluiten aan 

DvV vraagt hoe het gaat bij de OR. Patricia geeft aan dat het een stuk beter gaat. Er waren wat 

communicatie foutjes onderling. Er zijn twee aanmeldingen voor nieuwe leden. Zij zijn door Patricia 

uitgenodigd voor de volgende vergadering. Het gaat z’n gangetje met de activiteiten. Corona vraagt 

wel zo zijn aanpassingen. 

DvV vraag hoe het gaat met het innen van de ouderbijdrage. Carlos antwoord dat dit goed gaat. Elk 

jaar weer een stukje beter eigenlijk. In februari volgt de volgende afschrijving. Soms zijn er 

problemen met afschrijving of kunnen ouders het niet betalen. Bijvoorbeeld ook als er meerdere 

kinderen in 1 gezin op school zitten.  

RC heeft een vraag over de begroting die op de website staat. De versie op de website blijkt niet de 

juiste te zijn. Carlos levert deze aan aan YdH en zij plaatst deze alsnog. 

Carlos geeft aan dat Patricia altijd heel erg haar best moet doen om de kosten zo laag mogelijk te 

houden. Dit is eigenlijk bijna ondoenlijk. Toch is de financiële situatie van de OR op dit moment 

gezond.  

De mogelijkheid voor het verhogen van de ouderbijdrage wordt besproken. De ouderbijdrage is al 

enige jaren gelijk (€56,-) en het zou wenselijk zijn om dit te verhogen. YdH geeft aan dat ook het 

tweetalige onderwijs hiermee samenhangt omdat de bijdrage die de Eglantier hiervoor ontvangt in 

de nabije toekomst gaat stoppen. Een simpel examen groep 8 kost €18,-, maar als het niveau hoger 

wordt kan dit oplopen naar €48,-. Als deze kosten niet gedragen kunnen worden door de 

ouderbijdragen zou de situatie kunnen ontstaan dat alleen de kinderen van wie de ouders dat apart 

willen en kunnen betalen de examens voor het hogere niveau kunnen doen. Ter vergelijking geeft 

YdH aan dat andere scholen met tweetalig onderwijs vaak enkele honderden euro’s per jaar aan 

eigen ouderbijdrage vragen. Er wordt afgesproken om dit punt op de agenda te zetten voor de 

volgende vergadering.  

LK geeft aan dat de communicatie tussen OR en leerkrachten onderling beter en vooral tijdiger kan.  

Melchior vraagt of de groep nog gemotiveerd is vanwege het steeds moeten wijzigen van de 

plannen als gevolg van corona. Patricia geeft aan dat het niet motiverend werkt als activiteiten niet 

door kunnen gaan, maar alles wat wel lukt geeft energie. De blije gezichten van de kinderen zijn zo 

veel waard. Soms gaat het nou eenmaal makkelijk en soms niet. Dat hoort er ook een beetje bij. Zo 

moest er bij Sinterklaas last minute wijzigingen worden doorgevoerd omdat Sinterklaas niet binnen 

mocht komen. Dan moet je aan de slag. 

DvV vraagt wanneer de begroting voor volgend jaar er is. Carlos verwacht in Juni een eerste versie 

en dan in september een definitieve versie.  

Adviesaanvragen 



 

 

YdH en DvV hebben een formulier hiervoor opgesteld. Het formulier wordt kort besproken en 

goedgekeurd. 

Rollen binnen de MR 

RC zal vanaf nu de notulen verzorgen.   

Cursus startende MR leden.  

Er is een lidmaatschap via AOB (algemene onderwijsbond). AOB biedt een online training en een 

training op locatie. Er wordt een voorkeur uitgesproken om de training gezamenlijk bij de Eglantier 

te doen en niet digitaal. De training van AOB bestaat uit twee bijeenkomsten van 16.00 tot 21.00u. 

het is nog niet duidelijk hoe dit wordt vormgegeven als je het op locatie doet. DvV kent ook nog een 

andere trainer die veel ervaring heeft met ondernemingsraden. Er wordt afgesproken dat DvV eerst 

via zijn contact uitloopt wat de mogelijkheden zijn.  

Na de training is het ook goed om te gaan kijken welke rol je als MR wilt oppakken. Er wordt 

aangegeven dat het dan wel belangrijk is om te weten wat er kan en hoe dit werkt. Vandaar dat er 

gekozen wordt om dit tijdens en na de training bespreekbaar te maken. MvdV geeft aan dat 

doorstroom niet handig is voor de continuïteit.  

De aula van de Eglantier wordt besproken als trainingslocatie. Dit wordt door iedereen in de huidige 

corona-omstandigheden als ok locatie gezien. Vanuit de GMR wordt gevraagd dit dan wel te doen na 

de voorjaarsvakantie omdat het vrij druk is momenteel. Donderdag en vrijdagen zijn voor GvB en LK 

niet mogelijk. 2 a 3 avonden wordt afgesproken. Waarvan minimaal een met een eetmoment.  

Gevraagd wordt voor wie de online basistraining van AOB nog relevant is. LK deelt de cursus-link. In 

principe kan iedereen dit volgen via het AOB account.  

Overige 

Volgende vergadering is 22 februari.  


