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Notulen MR Huifkar 

 

Datum: dinsdag 15 december 2020 

Notulist: Peter 

 

 
Agenda: 
 
1. Welkom en opening 

Geen aanvullingen op de agenda 

 
2. Notulen laatste vergadering – zowel intern als voor op de website 

Notulen 16 november akkoord, Marlies zorgt nog voor een web versie. 

 
3. Mededelingen 

 
a. Ingekomen stuk verkeersveiligheid 

Er is een ingekomen stuk, reactie van de gemeente op een bezorgde mail van een ouder (met 
verstand van zaken) t.a.v. de verkeersveiligheid rondom de school. De gemeente wil wel in 
gesprek maar geeft aan niets te willen veranderen. Wij zijn van mening dat dit niet zomaar 
kan, zeker als er niet voldaan wordt aan wet-/regelgeving. Peter is als voorzitter van het 
kindcentrum gezamenlijk antwoord namens alle raden. We kunnen ons er in vinden om niet 
nu direct in gesprek te gaan, maar zoals vanuit de gemeente wordt voorgesteld eerst een 
aantal maanden te zien hoe het zich vormt. Maar we nemen niet zomaar genoegen met dit 
antwoord.  

 
4. Schoolondersteuningsplan 

Ten Boer: 

• Blz 42 hier moet staan ‘stepping stones’, is de nieuwe methode  

• Woltersum heeft geen groepsplan en geen weektaken. Aantal zaken zijn wel anders. 

• 4.3 aanvullend op basisondersteuning, preventieve interventies is leeg. Beppie mist hier iets, 
zou hier aanvulling op wensen. Het is wat onduidelijk wat nu precies met de verschillende 
punten wordt bedoeld (wat valt precies onder ‘basis’) maar dit stuk zou wat meer kunnen 
worden ingevuld 

 
Schoolondersteuningsplan Ten Boer wordt vastgesteld na enkele aanpassingen (zie hier boven). 

 
Woltersum: 

• De taal/reken coördinator moet ook in plan Woltersum vermelden. 
 

SOP Woltersum wordt ook vastgesteld na deze aanpassing. 
 

Concept dyslexie  protocol is naar de collega’s gestuurd. Het is nog niet ingebracht, is nog niet in MT 
besproken. Dat gebeurt eerst, en dan gaat het naar de MR. Het komt als bijlage bij het 
ontwikkelingsprofiel. 
 

5. Werkverdelingsplan 
Dit staat op de laatste MR vergadering standaard op de agenda. Het is nu wel erg lang blijven liggen, van 
belang dat dit voor het nieuwe schooljaar wordt vastgesteld. Het werkverdelingsplan voor dit schooljaar 
is nu formeel goedgekeurd door de MR. 

 
6. Begroting 

De begroting is als bijlage toegevoegd aan de agenda. Peter licht deze toe tijdens de vergadering zodat 
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we meer inzicht krijgen in de totstandkoming hiervan. Enkele punten: 

• Vaste lasten worden bovenschools geregeld zoals energie, belasting, ICT. 82% gaat 
naar salaris 

• De beleidsvrije ruimte is 10% of iets minder van de totale begroting. 

• Het is een hele puzzel om de begroting rond te krijgen aangezien de begroting loopt 
per kalenderjaar en niet per schooljaar. 

• Rekeningen graag voor het eind vh jaar indienen, stakingsgelden (Beppie),  
 

7. Kwintoo kaarten 
Dit leeft nog niet erg. Wilma neemt het nu onder de loep, zij heeft kaarten uitgewerkt. De bedoeling is 
dat haar uitwerking nu in ieders groepsmap op de groep komt te staan. Zo gaat het wellicht meer leven. 
Beppie stelt voor om de kwintoo kaarten bijvoorbeeld in de bouwvergadering aan de orde te stellen. 

 
8. W.v.t.t.k. / Rondvraag 

• De MR verkiezingen moeten de volgende keer op de agenda komen 

• Alrik vraagt of de OR valt onder verantwoordelijkheid van de MR. Er spelen bij de OR in Woltersum een 
aantal zaken die wellicht eens goed bekeken moeten worden. Voorstel is dat Dieta of Hendrina met de 
penningmeester om de tafel gaat. 

 
 
Volgend overleg: 16 februari 19.30 uur 

 

 

 

 

 

 

  


