
Notulen MR-vergadering De Hobbit

Datum: 1-2-2023
Tijd: 21.00 uur
Locatie: IKC Groenhouten
Aanwezig: Maartje, Erik, Selinde, Inge, Marsha, Sylvia, Elsa
Afwezig:
Ter informatie: (GMR)

mr@hobbitleusden.nl

1. Start gezamenlijk met het Kompas
Het eerste uur vergaderen we samen met het Kompas.

2. Vaststellen notulen
Inmiddels zijn op de tribune trap antislip strips gekomen.
Er is antwoord gekomen van de Sintcommissie in de vorm van foto’s over onze vraag over het
schminken van de pieten, hierop is duidelijk te zien dat de pieten roetveeg zijn geschminkt.
De notulen zijn aangepast en worden vastgesteld.

3. Afsprakenlijst
-

4. Ingekomen stukken/vragen/mededelingen
Ouders:
Hoe doen we het met herkenbaarheid van het team op de website? Ouders vinden het wellicht fijn om
bij een naam een foto te zien. Dit gebeurt niet ivm de privacy van de leerkrachten. Wel is er een
teamfoto, zonder de namen eronder. Voor personen als de ib’er en directeur is het wel handig.

Hobbit:
Holm en Heerd gaan fuseren.
Traject groep 6 is van start gegaan. Twee weken geleden is er ook een ouderavond over geweest.
Groep wordt begeleid. Yvonne heeft nu een vast iemand naast zich: Han Wolsing.
Elsa en Wilbert hebben regelmatig overleg met gemeente en met Voilà over het plein en de omgeving.
Er is een gat tussen plan en budget. Er wordt verkend of er mogelijkheden zijn voor extra funding. De
gemeente gaat de groenvoorziening voor zijn rekening nemen, maar er blijft een gat in de begroting.

GMR:
Ellen, lid van de GMR, heeft contact gehad met onze voorzitter over het gegeven dat de GMR niet
gekend is in de fusie tussen de Holm en de Heerd. Ook gaf zij aan vernomen te hebben dat de ouders
op beiden scholen zeer verbaasd waren. De GMR vraagt zich af of het fusietraject gegaan is zoals het
zou moeten. De GMR heeft hierover een vergadering belegd. De rol van de MRen van beiden scholen
wordt ook nog onderzocht. Als de informatie van het overleg bij ons terugkomt, kunnen wij
overleggen, hoe wij ermee zouden omgaan als zoiets bij ons zou spelen. Vraag voor Ellen van de
GMR: Wat is het beleid van Voila als het gaat om het fuseren van scholen en hoe? Inge gaat deze aan
Ellen doorgeven.

5. Tevredenheidsonderzoek
Het tevredenheidsonderzoek krijgt een andere invulling. Marianne Kuiper gaat een bijeenkomst
organiseren met 4 leerkrachten en vier ouders. Daarna wordt het tevredenheidsonderzoek gedeeld.
De ouders van MR mogen de ouders voor dit gesprek werven. Vrijdag 17 maart is de bijeenkomst.



6. Teldatum 1-2 + 1e voorspelling formatie 23/24 + begroting
De begroting is gemaakt op basis van het aantal kinderen op 1-2-2023.
Streven is om volgend schooljaar vanaf de start met 8 groepen werken. Met de aantallen die we nu
hebben, zou dat moeten kunnen lukken. Nu hebben we nog de NPO gelden, die stoppen volgend jaar,
dit is ongeveer 50.000 euro. We groeien nu weer in leerlingenaantallen. Als team zullen we eerder
moeten kijken naar de verdeling van de gelden. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden waaraan de
gelden te besteden. We mogen overschrijden omdat op basis van het groeiende leerlingenaantal we
de tekorten in de komende jaren kunnen aanvullen. De gewone rijke bijdragen zullen ook nog omhoog
gaan. Elsa houdt in de gaten wat het plafond aan leerlingenaantallen is en ook aan gelden dus. We
gaan kijken hoe de instroom van de kleuters verloopt en mogelijk kan daar ook een stop op komen.
Door personeel te delen met het Kompas hopen we financieel voordelen te halen, geld uit te sparen.
208 Leerlingen is ons maximum in ons huidige gebouw.
Verhuur onroerende zaken. Buurtbemiddeling en Humankind huren ruimte en komt ten goede aan de
scholen. Wij zouden hier misschien actiever in kunnen zijn. Dit is een mogelijkheid om meer geld voor
de scholen te werven. Daar moet dan wel beleid op gemaakt op worden en afspraken met het
Kompas.
Zijn de ICT kosten vergelijkbaar met andere scholen? NPO gelden konden hier wel aanbesteed
worden, maar bij ons zit het voornamelijk in personeel. We zijn ook vanaf een laag punt gestart met
onze ICT middelen. Het is stapsgewijs aangepast. Vraag is waar er nog ruimte in de begroting zit?
Weinig volgens Elsa. Een andere vraag is waar gaat de afschrijving naar toe gaat? Naar Voilà of naar
de gemeente. Elsa vraagt dit na.

7. Concept vakantierooster
Volgende vergadering.

8. WVTTK/rondvraag
Oproep om aandacht aan Carnaval te geven, verkleed naar school maken.

9. Vergaderdata 2022/2023

donderdag 16 maart
woensdag 19 april (met Kompas)
dinsdag 20 juni

ACTIEPUNTENLIJST

Actie Uitvoeren voor Door

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

Allen

2 Foto website 8 december Allen
3 Actiepunt: Mediawijsheid
4 GMR notulen aanlevering voor vergadering
5 parro MR Voor elke vergadering Maartje en

Erik kijkt er
naar

6 hoe ouders meenemen in veranderingen op
school

volgende vergaderingen Allen

Volgende vergadering is op woensdag 16 maart om 20.00 uur, vergaderen op locatie
Groenhouten


