Notulen MR vergadering Cornelis Zeeman
Datum

21-09-2021

Aanwezig

Alie, Loes, Henny, Joanne, Hein, Jan

Gast

Dittie (toelichting 2022 begroting)

Afwezig

geen

Opening
We beginnen met samen zingen van lied 193. Alie gaat daarna voor in gebed.
Vaststellen notulen 1-7-2021
Notulen worden goedgekeurd (met enkele kleine spel correcties).
Actiepunten
Er waren 2 actiepunten in het vorige overleg vastgesteld:
● Contact met Hartman Installatie over airco situatie
○ Het is niet duidelijk of dit contact er geweest is. Wat wel duidelijk is dat er een pilot
komt voor een van de lokalen. Dit zal begeleid worden door Dijkstra koeltechniek.
Deze pilot zal waarschijnlijk één jaar duren waarna een evaluatie zal volgen.
● Contact zoeken met wethouder Middelkoop over noodunit
○ Het is niet duidelijk of dit gebeurd is. De beoogde noodunits zijn inmiddels al wel
actief in gebruik (zo was te lezen in het Urkerland). Hier wordt dus verder geen actie
meer op ondernomen.
Jaarplan Begroting
Dittie licht de jaarplan begroting voor 2022 toe. Een aantal opmerkelijkheden, aandachtspunten:
● Er wordt gewerkt met een nieuw programma Capisci.
● Gestreefd wordt naar een ICT middel verhouding van 1 op 3,5 leerling.
● Er zijn 5 werkgroepen gedefinieerd. Deze werkgroepen worden steeds door een of meerdere
docenten aangestuurd en hebben specifieke doelstellingen. De werkgroepen zijn:
○ Taal werkgroep (Marja, Ellie, Corina, Willemien)
○ Reken werkgroep (Johannes Fleer)
○ Differentiatie werkgroep (Fokke Imthorn)
○ SAM / Kernreflectie werkgroep (Alie)
○ Zelfstandigheid werkgroep (Lucas)
De details van deze werkgroepen zijn terug te vinden in de begroting.
●

●

●

De overheid verwacht dat de school naar ‘blended learning’ gaat. De CZ geeft dat onder
andere op de volgende manieren invulling:
○ Specifiek voor rekenen moet er een omslag gemaakt worden naar digitaal. De school
zal hier een lesprogramma voor moeten aanschaffen. Kosten hiervan stijgen hard,
dus moet snel een keuze gemaakt worden.
○ Gynzy is een belangrijk leermiddel: wordt veel in geïnvesteerd en er wordt bij de
leerkrachten op gehamerd dat dit ook echt optimaal ingezet moet worden. Stimuleren
van gebruik dus onder leerlingen.
Alie stelt de vraag waarom er 4500 euro op de begroting staat voor schoolreisje. Dittie licht
toe dat dit gelden zijn die van de ouders komen en dus op de schoolrekening staan en dus op
die manier verantwoord moeten worden in de begroting.
Er is 10.000 euro begroot voor een staalconstructie bij het pannaveldje. Er volgen wat vragen
vanuit de groep over de hoogte van dit bedrag. Dittie geeft aan dat het moeilijk is überhaupt

●

een bedrijf te vinden die dit wil doen. En de bedrijven die het willen doen geven aan dat het
materiaal op dit moment duur is.
De CZ bestaat 50 jaar! Om dit te vieren is er +5.000 euro begroot.

Verslag GMR
Alie licht het verslag van de GMR toe. Belangrijkste punten:
● Binnen de GMR wordt er nagedacht over een andere vorm van bestuur. De situatie die nu is
ontstaan is in strijd met de statuten van de Rehoboth vereniging. Het bestuur zou daarom die
statuten willen aanpassen om deze situatie permanent te maken. Hier zal bij de volgende
ledenvergadering mogelijk een stemming volgen
● Vanuit de NPO gelden wordt er 100.000 euro gereserveerd voor een eventuele
transitievergoeding wanneer de onderwijsassistenten die nu vanuit dezelfde NPO gelden
aangesteld worden, over twee jaar weer afscheid zouden moeten nemen (omdat de gelden er
dan mogelijk niet meer zijn).
● Er is een onderhoudsman aangenomen voor de hele vereniging. Dit is via een ZZP
constructie gegaan.
● Het is niet duidelijk hoe en wat de situatie straks in de nieuwe wijk zal zijn. De Zonnebloem,
Obadja en Rehoboth zijn allemaal genoemd. Er komt daar een basisschool: maar verder is
alles hieromtrent nog onduidelijk.
● Er is een nieuwe toezichthouder: Jouke Posthumus. Deze vervangt Ina de Jong. Er zijn totaal
7 toezichthouders.
● Er komt vanuit Verus een zgn. ‘speed’ check van de begroting en balans van de vereniging.
Er lijkt nu te veel gereserveerd te worden voor calamiteiten. Er gaat gekeken worden of dat
niet scherper kan.
● Voor elke GMR vergadering zal vanaf nu eerst een voorvergadering zijn waarin eventuele
vragen voorbesproken worden. Zo kan de GMR beslagen ten ijs komen.
Opening schoolvereniging Rehoboth
Alie geeft aan hoe deze avond ingevuld gaat worden en vraagt of iedereen zich al aangemeld heeft.
Data volgende vergaderingen
We stellen de volgende data vast voor MR vergaderingen, altijd 8 dagen na de GMR vergadering:
30-11-2021
1-2-2022
19-4-2022
28-6-2022
Rondvraag
Hein geeft aan dat hij wel iets meer achtergrond / uitleg wil van de taken en verantwoordelijkheden
van een MR lid. Alie geeft aan dat hier een online training voor beschikbaar is. Joanne en Jan hebben
deze gevolgd maar geven beide aan dat het nogal langdradig was. Alie zal voor Hein uitzoeken of de
materie ook nog op papier te krijgen is.

