
Notulen MR-vergadering De Kleine Planeet  

Woensdag 06-04-2022 

 

Aanwezig: Lieke (voorzitter), Ellen (personeel B), Deborah (personeel B), Ingrid (personeel V), Sander 
(ouder B), Serap (ouder V), Minouche (personeel V), Natasja (directie), Yno (directie). 
Afwezig: Liza (ouder V) 
Op verzoek via Teams: Yvonne de Haas en Susan van Wijk (bestuur Opod) 
 

1 Opening: Welkom 

2. Notulen: MR overleg 16 februari 2022 
Notulen goedgekeurd 
 
3. Mededelingen: 

- MR Nieuws nr 6 
- GMR Agenda 5 april 
- Jaarplan GMR 2022 
- Opbrengst Oekraïne actie 
- schoolplan/ schoolmonitor 
 
 
4. DKP Huisvesting: reactie bestuur nav brief 
In het najaar is er een integraal huisvestingsplan vastgesteld vanuit de gemeente. Yvonne heeft 
daarbij aangegeven dat ze het met de plannen voor De Kleine Planeet niet eens was en dat het te 
schamel was. Ze heeft gevraagd of de betreffende ambtenaar de school zou willen bezoeken. Dit is 
recent gebeurd. Susan van Wijk (medewerken huisvesting Zinder) is samen met de medewerker van 
de gemeente op beide locaties geweest. De noodzaak is helder en er wordt gewerkt aan een korte 
termijn aanpak en een plan voor de lange termijn.  
Yvonne geeft aan dat dit bezoek echt iets in gang heeft gezet. Er zal budget moeten worden vrij 
gemaakt en dat kan alleen via de betreffende wethouder en gemeenteraad.  
Er wordt nu meer gekeken naar de werkelijkheid dan naar de vierkante meters op papier. Het lijkt 
erop dat er bij de gemeente mogelijkheden ontstaan voor verbeteringen. De lobby is in volle gang.  
Volgende week verwacht Yvonne meer duidelijkheid te krijgen over wat de gemeente wil en kan 
doen.  
De MR zal door Yno en Natasja op de hoogte worden gehouden over de vorderingen t.a.v. de 
huisvesting.  
De MR vindt het fijn dat er nu op alle fronten iets in gang is gezet en iedereen de noodzaak van 
verbetering onderschrijft.  
De Noodlokalen zijn echt op en daar moet op de korte termijn iets mee gebeuren.   
  



5. formatiebezetting 2022 - 2023   
Bespreken invulling werkdrukgelden 2022 – 2023  
Het formatieplan is op zich helder. De invulling van de NPO gelden en de werkdrukgelden moet nog 
geëvalueerd worden met het team. De formatieve inzet voor volgend jaar staat wel vast. 
  
6. De schoolopbrengsten van maart 2022 
De resultaten geven een zorgelijke nulmeting aan. Er is dit schooljaar duidelijk ingezet op spelling en 
Rekenen. Het heeft tijd nodig om hiervan rendement te zien. De directie zal op de studiedag van 25 
april met voorstellen komen en het team meenemen in een verbeterproces t.a.v. de cognitieve 
vakken. Wat is er nodig en waar kiezen we voor om onze resultaten te verbeteren.  
Voor volgend schooljaar zal de IB met voorstellen komen voor een pdca-cyclus van de 
groepsbesprekingen.  
 
7. Incasseren ouderbijdrage / schoolkassa 
Natasja heeft info ingewonnen bij collega directeuren. Het blijkt dat er binnen Zinderonderwijs 
afspraken zijn over wijze van incasseren en dat de wijze via schoolkassa niet veilig genoeg is. We 
blijven het komend schooljaar dus het oude systeem hanteren.  
 
8. Traktatiebeleid 
De MR heeft een advies afgeven met als aandachtspunt dat het goed besproken moet worden in het 
team en dat de keuzes op tijd worden gedeeld met de ouders.  
 
9. Exploitatie 
Vragen aanleveren bij Lieke. Zij stuurt deze door naar Yno en Natasja. Volgende vergadering 
bespreken.  
 
10. Rondvraag: 
- Wat is er uit de stemming gekomen voor live of online vergaderen. Om en om is de voorkeur. 
Volgende vergadering live op locatie Voorstad. 
 


