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Mededeling 
Ilse zit in de GMR 
 
NPO 
Brigit neemt ons mee en wil ons steeds op de hoogte houden m.b.t. dit onderwerp. Het zijn 
gelden die vanuit het ministerie komen naar de school toe. Het lln. aantal op 1 oktober 2021 
is leidend voor het te ontvangen bedrag. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt de school per 
leerling 700 euro. We komen dan uit op bijna 173.000 euro wat onze school ontvangt. 
Hiervoor moet een plan worden opgesteld. Dit plan moet worden gekoppeld aan data; 
zetten we dit geld in omdat dit probleem een gevolg is van Corona? Alle data is inmiddels 
verzameld en de IB-er is bezig om een plan te maken. Aan het team is gevraagd om minimaal 
1 idee aan te dragen m.b.t. de besteding van het geld. Voor 10 mei moet het plan compleet 
zijn en ingediend worden bij het bestuur.  
 
Personeel 
Er zijn sollicitatiegesprekken geweest voor de openstaande vacatures. Gelukkig hebben we 
mensen gevonden. 
Middenbouw; Olivia is aangenomen voor de vacature van de middenbouw. De vacature voor 
IB wordt vervuld door een extern iemand. Zij heeft veel ervaring als IB’er  
 
Werkdruk 
Vanuit de overheid krijgen we elk jaar bekostiging voor de werkdruk. Er moet daarom een 
plan worden gemaakt hoe we het geld voor de werkdruk willen inzetten. Dit plan moet met 
het team worden besproken en uiteindelijk worden goedgekeurd door de PMR. De MR 
wordt meegenomen in de procedure. De invulling van de werkdrukgelden voor het 
schooljaar 2020-2021 is geëvalueerd binnen het BMT en op basis hiervan is een nieuw plan 
opgesteld. Het team heeft de gelegenheid gekregen om hierop te reageren. Er was een 
reactie, dit ging niet over de inhoud, maar een typfout. De PMR heeft goedkeuring gegeven 
over het plan. Van het geld willen we bekostigen:  

- onderwijsassistent 
- plusklas 
- vakdocent gym kleutergroepen 
- administratieve ondersteuning 

 
Vakantierooster 
Het vakantierooster is rond. De studiedagen zijn gepland en alle externen zijn benaderd en 
kunnen op de geplande dagen. Er zijn verplichte studiedagen, voor al het personeel. Ook zijn 
er administratie-dagen. Deze zijn gepland rondom de toetsweken. De administratiedagen 
zijn alleen verplicht voor de collega’s die op die dag werken. Er komen studiedagen met de 
volgende onderwerpen: groepsplannen en zicht op ontwikkeling, duurzaamheid, OCTO 
(meer halen uit het instructiemoment), hoogbegaafdheid, ICT, onderzoekend leren. De MR 
keurt het vakantierooster goed.  


