
Notulen MR-vergadering De Hobbit

Datum: 31-01-2022
Tijd: 20.00 uur
Locatie: digitaal
Aanwezig: Elsa, Maartje, Erik, Daniëlle, Selinde, Inge, Sylvia
Afwezig:
Ter informatie: (GMR)

mr@hobbitleusden.nl

1. Opening vergadering, mededelingen
Danielle opent de vergadering.

2. Vaststellen notulen
Notulen worden vastgesteld.

3. Afsprakenlijst
-

4. Ingekomen stukken/vragen/mededelingen
Ouders: -

Hobbit: Veel corona perikelen waardoor klassen naar huis moeten nu vooral door corano zieken in het
team. De conciërge van groenhouten gaat ook op Lingewijk werken. Van zijn aanstelling wordt 0.2 fte
betaald door het Kompas en 0.2 fte door de Hobbit.

GMR: -

5. Begroting (ovb)
Doorschuiven naar volgende vergadering, omdat Elsa nog informatie moet ontvangen. De begroting
wordt schriftelijk met ons gedeeld. Vragen graag een week voor de voorjaarsvakantie met Elsa delen.

6. Consequenties schoolprocessen door Corona (o.a. afname cito/rapporten)
Doordat veel leerlingen thuis zitten komen de Cito toetsen onder druk te staan. Binnen het team is
afgesproken om de rust te pakken, stress te voorkomen en het vooral goed te doen.
Maartje: We lopen sowieso een week achter qua planning, daarbij zijn kinderen thuis geweest en is ze
zelf ook ziek geweest. Kinderen laten we niet meteen de cito doen als ze na ziekte op school komen.
We laten ze wel een cito maken maar niet meteen alles volle bak inhalen. We laten de kinderen zelf
het tempo aangeven, wat niet lukt, lukt niet. Er zijn ook kinderen die nog steeds thuis zitten en ook
deze week nog niet naar school gaan komen. Deze kinderen krijgen een schooladvies zonder de
laatste Cito’s.
Danielle: Door ziekte loopt het allemaal een beetje door elkaar en lopen we achter. We proberen de
stress bij kinderen weg te nemen en rustig aan te doen.

De verandering van regelgeving maakt het voor het onderwijs niet makkelijker. Halve groepen zijn op
school. Leerkrachten zijn ziek. De invalpool is leeg. We proberen de schade beperkt te houden en het
leed te verdelen. Het is een hele klus om het telkens rond te krijgen. Voor ouders  is de regelgeving
ook niet altijd duidelijk. Elsa probeert de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Kinderen in de bovenbouw lijken geen moeite meer te hebben met de mondkapjes.



7. Concept vakantierooster 2022/2023
Het vakantierooster is gedeeld met de MR. We kunnen advies geven en vragen stellen. De GMR moet
het goedkeuren. Het vakantierooster is gelinkt aan de middelbare scholen in Amersfoort. Alle groepen
voldoen volgend schooljaar aan de uren die we moeten maken. Er blijven 30,5 uur over voor
studiedagen, dus 6 studiedagen. Er is 1 dag gereserveerd voor de studiedag-Voila, die van dit jaar
wordt doorgeschoven (blijft wel vrije dag voor de kinderen). Voor de verhuizing krijgen we geen extra
dagen.

8.  Eerste verkenning formatie komend schooljaar
Elsa heeft een eerste overleg gehad met het bestuursbureau. Hierin wordt besproken wat de vaste
aanstellingen zijn en wat de wensen zijn. Op basis van het aantal leerlingen, wordt gekeken hoeveel
groepen er dan gemaakt kunnen worden. De verwachting is dat er nog steeds 8 groepen gemaakt
kunnen worden. Er is dus 8.0 nodig om de groepen te bezetten. Waarschijnlijk loopt de formatie weer
iets terug. Het verminderen van de NPO gelden wordt ook meegenomen in het plaatje. Gelukkig is er
momenteel best wel wat aanwas in de midden en bovenbouw. Er zijn ook nieuwe aanmeldingen, dat
moet ook wel, want de huidige groep 8 heeft 29 leerlingen. Volgend schooljaar zijn we dus een grote
groep kwijt.
De uren die de onderwijsondersteuners voor de groep staan krijgen we niet terug (normaal zouden ze
ondersteuning aan de groepen geven), ze tellen als vervanging. Vervanging wordt betaald vanuit een
gezamenlijke verzekering.
Vraag van ouders: Hoe lang mag een leerkracht voor dezelfde groep staan. Hierover zijn geen
afspraken. Er wordt gekeken naar wat hebben de groepen nodig en er wordt gekeken naar de wensen
van de leerkrachten. Het is uitzonderlijk dat een leerkracht drie jaar met een groep mee gaat, zoals nu
het geval was.

9. nieuwbouw
Er is een bijeenkomst van de klankbordgroep geweest, deze ging vooral over de omgeving. De bouw
gaat voorspoedig, is op schema, geen vertraging. In de klankbordgroep zijn de tekeningen met de
impressie van het schoolplein gepresenteerd. In de klankbordgroep is wel aangegeven dat dit allemaal
nog kan veranderen, de invulling is vooral ook nog afhankelijk van het budget. Elsa deelt de
presentatie met ons. De bouwweg blijft waarschijnlijk achter de school langs lopen totdat de
appartementencomplexen klaar zijn. De verwachting is dat deze begin 2023 klaar zullen zijn. Dit
betekent dat als wij in het nieuwe gebouw trekken, het schoolplein nog niet af is en we nog hinder
zullen ondervinden van de bouw.

10. Info avond GMR/MR 22 maart 20.00 u
De vraag van de GMR is of wij nog suggesties hebben over wat er op de info avond besproken kan
worden. Deze suggesties graag binnen een week naar Danielle mailen.

11.  WVTTK/rondvraag
-
12. Vergaderdata jan-juli 2022

● di 8 maart
● donderdag 21 april
● donderdag 9 juni
● do 30 juni (onder voorbehoud)

ACTIEPUNTENLIJST

Actie Uitvoeren voor Door

1 Informatieavond MR plannen Als het onderwerp zich
aandient, dan kunnen we een
informatie-avond inplannen.

Allen

2 21-first-century skills. Af en toe terug laten komen Danielle
3 Foto website Volgende vergadering Allen, Danielle
4 Actiepunt: Mediawijsheid
5 GMR notulen aanlevering voor vergadering



6 parro MR Voor elke vergadering Maartje en
Erik kijkt er
naar

7 hoe ouders meenemen in veranderingen op
school

volgende vergaderingen Allen

Volgende vergadering is op dinsdag 8 maart 20.00 uur in de meet


