
 

 

Mededelingen vanuit de MR vergadering van 27 September 2022 
 

Directie:    Myra Giessen 
Personeelsgeleding:   Gabriëlle Roeterdink, Christiaan Hartman, Lianne Eijkelkamp 
Oudergeleding:   Bram Opdam, Korine Scheeres, Remko Boschker 
GMR:     Remko Boschker 
 

-   Lianne Eijkelkamp is officieel benoemd als MR-lid. Voor de GMR blijft de vacature nog even open staan. 

- Op één november is er een gesprek met de Raad van Toezicht VSNON. Remco gaat als afgevaardigde 
van GMR naar dit gesprek. Hij neemt ons zorgpunt mee over de borging van het vrijeschoolonderwijs 
met de nu nieuwe directeur (Koos van Riezen) zonder enige vrijeschoolkennis of ervaring. Evenals onze 
vragen m.b.t. de relatief hoge personele kosten van het bestuur en de niet heldere verslaglegging van 
financiële documenten.  

- De begroting op schoolniveau heeft naar aanleiding van vorig jaar voor ons een paar aandachtspunten: 
de uitgaven van de ouderbijdragen waren niet helder en de ICT en accountantskosten waren relatief 
hoog. Komt volgende vergadering terug.  

- Ouderenquête : is nu door 56 mensen ingevuld, via de klassenouders wordt nog een reminder ge-
stuurd. De resultaten tot nu toe zijn aardig positief. Komt volgende vergadering terug, om te zien welke 
conclusies tips en adviezen eruit komen en wat school en MR hiermee willen en kunnen doen. 

- Nieuwe subsidieregeling (NPO): is al aangevraagd, het is nog niet zeker of het ook toegekend wordt. 
Het gaat weer om een periode van twee jaar met een bedrag van 225.000 euro. Als het toegekend 
word, zullen we nog bespreken in de MR waaraan het besteed gaat worden. 

- Werkdrukinventarisatie: Myra heeft in contact met het samenwerkingsverband de documenten die 
steeds ingevuld moeten worden iets kunnen inkorten en vereenvoudigen. Dit is één voorbeeld van za-
ken die de werkdruk zo hoog maken. Veel meer rek zit daar niet in, juist de zorgvuldigheid in het obser-
veren en registreren van de kinderen en hun gedrag maakt goede zorg op maat mogelijk. Handelings-
plannen, toetsdruk e.d. spelen ook mee. En hoe te werken met methodes, raakt hier ook aan. Voorstel 
vanuit PMR is om daar in de bouwvergaderingen eens naar te kijken met elkaar en over in gesprek te 
gaan, om te kijken of daar winst te behalen is. Ander aandachtspunt kan nog zijn: hoe zorgen we goed 
voor onszelf zodat het vol te houden is? 

- Proces totstandkoming nieuw onderwijsplan: Het onderwijsplan is een plan voor de komende vier jaar 
(vanaf volgend schooljaar). Het huidige jaarplan valt nog onder het vorige/huidige onderwijsplan. Met 
Clarine Campagne zijn er twee studiedagmomenten geweest, dat voedt het inhoudelijke proces. Daar-
naast komt er een meer formeel stuk. De MR heeft hier initiatiefrecht in. Op basis van bv de ouderpei-
ling en onze brainstorm sessie willen we ons daarop richten. 

- Het buitenlokaal: Ons advies is om er iets over te communiceren binnen school en naar ouders toe, aan-
gezien het een mooi project is en er weinig bekendheid over is.  

- Het weekbericht: blijkt weinig gelezen te worden. Waarschijnlijk zit in de opmaak een drempel; het is 
een document in de mail dat apart geopend moet worden, tussen meer in het oog springende bijla-
gen… Aan het verbeteren van die opmaak wordt gewerkt nu. Ook is er een pilot gestart om het eens 
per 14 dagen te laten verschijnen. Mogelijk maakt ook het moment uit waarop het verstuurd wordt. 


