
Notulen mr vergadering 7 december 2021

Aanwezig: Tamara, Frank, Babette, Remke, Myra, Noemie, Annabel en Arie Wim.
Afwezig: Roco

Opening:
Hoe gaat het op school? Het is druk. Veel zieke kinderen. Veel leerkrachten ziek. Maar we
kunnen het opvangen samen. De collega’s zijn flexibel. Nu zijn het leerlab en de taal
leesklas tijdelijk opgeheven voor 2 weken, zodat die collega’s voor de klas kunnen staan.
Iedereen is nog vrolijk. Het is voor iedereen harder werken, de administratie doen veel
leerkrachten nu in de avonduren, maar het gaat niet ten koste van het onderwijs aan de
kinderen. De kinderen gaan voor. De leerkrachten geven aan dat er geen leerkrachten zijn
om in te vallen, dus dat het fijn is dat wij dit zo geregeld krijgen op school.

Schoonmaak:
De schoonmaak is weer begonnen tussen de middag. Tussen de middag worden de wc’s en
de deurklinken schoongemaakt. Dit is heel fijn.

Ventilatie:
De ramen staan open. Volgens de gegevens van Innoord is de ventilatie in orde.

Creamiddag:
Het is erg veel. Er moet goed overleg zijn tussen de leerkrachten en de ouderraad omtrent
alles wat gepland is. Er wordt een idee geopperd om activiteiten vast te leggen in een soort
agenda. Misschien moet er een goed overleg zijn tussen de creadenktank en de
bouwcoördinatoren. De verwachtingen van de ouders komen vaak niet overeen met wat de
kinderen weten/kunnen, dus er moet goed overleg zijn.

Arie Wim schuift aan om 20.15 uur.

Hoe gaat het met AW? Het gaat goed. Hij sluit voor de kerstvakantie zijn werkzaamheden op
de Krijtmolen af. In januari is hij dus weer volledig beschikbaar voor obs Twiske.

Bezetting: Arie Wim geeft aan dat Innoord het besluit heeft genomen om met bepaalde
uitzendbureaus niet meer in zee te gaan, omdat deze bijv. heel agressief proberen
leerkrachten te werven. Arie Wim geeft complimenten aan het team, omdat het team heel
flexibel is en wij nu veel samen nog op kunnen lossen. Babette vraagt naar het initiatief van
de familie Bakker van de Ipabo om docenten te leveren.

Mededelingen:
- Het wordt definitief een kerstontbijt. Het kerstdiner komt te vervallen. Babette geeft

aan dat er klachten waren over vorig schooljaar. Het was niet lekker. Het ontbijt wordt
dit jaar minder zoet. De nadruk zal nu meer gelegd worden op fruit en gezond.

-



- Petra Tunnissen gaat langzaam vooruit. Er is nog geen zicht op wanneer zij er weer
zal zijn.

- Reintegratie van Naomi is goed verlopen. Dit is heel fijn!
- Het afscheid van Mirjam Leinders, het is jammer voor de stichting dat ze ons gaat

verlaten. De raad van toezicht is druk bezig met het regelen van haar vervanging.

Begroting:
Er zitten 4 geldstromen in de begroting. Waaronder de VLOA gelden en de NPO gelden.
Arie Wim heeft uitgeschreven wat waar onder valt. We hebben een sluitende begroting.
Tamara heeft een paar vragen. Bij de lasten stond energie en water, gezien de stijgende
kosten, is het bedrag wat er nu staat dan voldoende? De werkelijkheid zal hoger zijn.
Moeten we dit dan hoger op de begroting zetten? Er zijn langdurig vaste contracten, dit is
vanuit de stichting geregeld.

Schoonmaakkosten zijn gelijk. We hebben nu afgesproken dat we meer schoonmaak
krijgen, moet dit bedrag dan niet omhoog. Arie Wim heeft dit bewust niet gedaan, omdat hij
vindt dat het schoonmaakbedrijf de basis schoonmaak op orde moet hebben. Dit is nu niet
goed geregeld. Arie Wim wil weten hoe de andere directeuren hier over denken binnen de
stichting.

Overige instellingslasten. Arie Wim vraagt de specificatie op en  komt hierop terug op de
volgende vergadering. Het verschil is nu heel groot.

De begroting van 2022 is een stuk hoger dan 2021. Dit is opvallend. Arie Wim geeft aan dat
dit komt door de nieuwe CAO en dus de salarisstijging van de leerkrachten en door de NPO
gelden die we krijgen.

Waarom wordt er geen groot onderhoud begroot? Dit is op stichtingsniveau geregeld. Dit is
dus bovenschools.

De ouderbijdrage aan de batenkant.

Met ingang van het nieuwe schooljaar nemen we het maken van de kalender in eigen hand.
Dit jaar is er geen kalender, doordat de ouder die de kalender normaal maakt, er geen tijd
voor had. Wij willen niet afhankelijk zijn van een ouder, vandaar dat we het in eigen hand
nemen.

De inflatie is hoog. Veel ouders hebben meer moeite de ouderbijdrage te betalen. Toch
moeten wij de ouderbijdrage verhogen naar 40 euro per kind en deze bijdrage is voor ieder
kind hetzelfde. Er wordt gevraagd of er nu beter betaald wordt door het gebruik van KWIEB.
Arie Wim gaat dit navragen aan Carin. Ook willen ouders graag weten waar het allemaal aan
uitgegeven wordt. Arie Wim zal dit specificeren en uitleggen in de nieuwsbrief naar ouders.




