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Verslag vergadering MR De Paradijsvogel d.d. 21 juni 2021 

Aanwezig 
MR Manon, Lianne, Ingrid, Christa, Petra, Jeroen  

Directie Nieke 

 

Afwezig 

Geen  

 

1. Opening 

De vergadering wordt geopend. De voorzitter heet iedereen welkom.  

2. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van 15 maart 2021 wordt met inbegrip van enige tekstuele wijzigingen goedgekeurd. De 

wijzigingen zijn verwerkt in het verslag.  

3. Mededelingen directie 

• De jaarrekening is akkoord. Deze wordt naar de MR verstuurd. Het bestuur zal scherper zijn op 

accorderen van de jaarrekening.  

• Een andere mededeling is dat er drie positieve besmettingen geconstateerd zijn in groep 7. 

Groep 7 is geheel in quarantaine. Als die negatief is mogen ze vrijdag weer naar school komen.  

De PO raad heeft besloten dat de cohorten per 26 juni kunnen worden opgeheven.  

• Musical groep 8: daarvan is bepaald dat het mag. Hierover worden met Diligentia afspraken 

gemaakt. Er is subsidie voor aangevraagd.  

• Schoolreisje: we bezien wat er wel en niet kan. Met de versoepelingen kan er meer. Voor groep 

1-2 is het niet verstandig om met kinderen en ouders in de bussen te gaan naar een binnen 

locatie. Zij maken een feestdag met de kleuters. Voor groep 8 is er een schoolreisje naar de 

Efteling. Voor groep 3 t/m 7 is Drievliet beoogd op donderdag 15 juli. We vragen het bedrag niet 

aan ouders terug maar nemen de kosten zelf als school zodat dit geen gedoe gaat geven met 

betalingen. Het is een vrijwillige bijdrage. Daarnaast wordt voor groep 8 een stick met de 

opname van de musical beschikbaar gesteld. Dan hebben we voor alle groepen dit zonder kosten 

gedekt.  

• Er is een aantal leerkrachten dat afscheid neemt dit schooljaar. Daardoor zijn er 4 fte vacatures. 

Er is een goed gesprek geweest met een potentiële kandidaat. Daarnaast is er een zij instromer 
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waarmee een gesprek heeft plaatsgevonden. Ook kunnen er nog collega’s wat meer uren gaan 

werken. De formatie komt daarmee al redelijk op orde maar is nog niet helemaal rond.  

4. Formatieplan 

Formatieplan: gaat voort op het behoud van wat er is (d.w.z. de bestaande groepen bemensen). Er 

wordt met 6 groepen 1-2 gestart. Als we de middelen niet krijgen die zijn toegezegd dan zouden we 

met 5 groepen kunnen starten. Er is genoeg (tijdelijke!) subsidie vanuit het NPO, maar we zitten in 

een krimpsituatie over de gehele linie. Voorheen werd het verlies van groep 8 ruimschoots 

opgevangen door de instroom in groep 0. Dat is niet meer het geval; nu sturen we op het zo goed 

mogelijk samenstellen van groep 3.   

Voor dit formatieplan nemen we een voorschot op de subsidie en gaan we met 6 groepen 1 starten. 

In totaal met 23 groepen.  Als de bezetting niet wordt behaald dan zal dit binnen de bestaande 

formatie moeten worden opgevuld. De genoemde ‘vervuiling’ slaat op de hogere werktijdfactor die 

ingevuld werd want er zat ADV tijd in. Er is toen gestuurd op een zuivere factor. Dit komt bijna niet 

meer voor.  

De MR gaat akkoord met het formatieplan.  

5. Jaarrooster en vakantierooster 

De MR gaat met beide roosters akkoord.  

 

6.   MR vacature 

Door het vertrek van Jeroen is er een vacature binnen de MR. Hiervoor is reeds een oproep gedaan. 

Er zijn nog geen reacties binnengekomen. Er wordt een nieuwe oproep gedaan in de eerstvolgende 

nieuwsbrief.  

 

7.    W.v.t.t.k.  

Petra vraagt of er nog reacties zijn binnengekomen naar aanleiding van de brief over de mogelijke 

achterstanden. Daarop zijn geen reacties binnengekomen.  

Christa vraagt of er al een analyse is op de M en de E toets verschillen. Dat is nog niet het geval. Dit 

volgt binnenkort.  

Petra vraagt naar versoepelingen m.b.t. de kinderen en het testbeleid.  Dat is niet het geval. De 

cohorten mogen stoppen dus gespreide begin en eindtijden kunnen terug naar normaal. Daar zal de 

Paradijsvogel voorzichtig mee omgaan tot de zomer.  

Petra zegt dat er een eventuele extra vergadering ingepland is op 5 juli a.s. Die is wat vroeg om iets 

te kunnen meedelen over de daadwerkelijke kaders en de NPO gelden. Pas de 9e juli komt daar echt 

duidelijkheid over. Voorstel is om 5 juli te schrappen en dit onderwerp begin volgend jaar te 

bespreken.  

 

De eerstvolgende vergaderdata MR worden geprikt door Lianne en Christa.  

Datum eerste MR na de zomer: 13 september 2021 

 

 


