
Notulen 13 december 2022 20.00u 
Aanwezig: Allard, René , Renske, Marleen, Danielle, Erica, Eri-cha, José 
Uitgenodigd: Eric. 
 
We bespreken eerst de ingebrachte agendapunten van Eric. Volgende vergadering maakt 
Allard de agenda en is dus nieuwe voorzitter. Renske vervangt als Allard afwezig is. De 
voorzitter houdt contact met Eric en is dus aanspreekpunt. Danielle en Eri-cha zetten de 
notulen op de website en sturen het rond naar het team. 
Lisa komt namens het team nieuw in de MR. 
 
Punten van Eric:  

• vakantierooster,  

• begroting, 

• onderwijskwaliteit 

• jaarplan. 
 
1)Vakantierooster. 

• Vakantierooster wordt besproken. De vakanties worden zoveel mogelijk gelijk 
gehouden met de andere scholen in Kudelstaart. 

• De Studiedagen worden later nog ingepland, dit gaat in overleg met de PMR. 

• De BSO wordt tijdig ingelicht over de studiedagen. In mei weten ze het rooster van de 
studiedagen voor het volgende schooljaar.  

 
 
2)Begroting (informatie en veranderingen) 

• We begroten 3 jaar vooruit.  

• We nemen een bewust risico met het iets ruimer aannemen van nieuwe leerkrachten 

(rekening houdend met arbeidskrapte, pensioen, zwangerschap). 

• We krijgen nu voor elk kind hetzelfde bedrag (voorheen was er voor 

onderbouwkinderen meer budget). 

• Aantal toekomstige leerlingen is moeilijk in te schatten (van de gemeente krijgen we 

een prognose maar dit kan anders zijn). 

• Verwachting is dat het aantal nieuwe leerlingen voor de taalklas beperkt zal zijn; deze 

kinderen komen alleen als ze een woning hebben in Kudelstaart (veel kinderen blijven 

in Aalsmeer). 

• Begroting houdt rekening met grote onderhoudskosten voor de komende jaren. Er 

dient veel vervangen of aangepast te worden. 

• Door de vacature-ruimte komt Stefan in januari ‘23 terug. 

 
3)Onderwijskwaliteit Antoniusschool 

• Het onderwijskwaliteitsplan is besproken de in jaarlagen en met de specialisten. De 
jaarlagen hebben doelen opgesteld waaraan ze de komende tijd willen gaan werken. 

• Evalueren en terugblikken is belangrijk om het onderwijs te verbeteren. 

• Er zijn positieve resultaten op rekengebied door de nieuwe rekenmethode. 



• We hebben een nieuwe methode voor sociale veiligheid (Eigenwijzer). Deze methode 
is kind vriendelijker in gebruik en de leerkracht heeft een beter overzicht van de klas 
en de leerlingen op sociaal gebied. 

 
 
 
4.Jaarplan 

• Methode Engels wordt vernieuwd. Er gaat een commissie kijken naar een nieuwe 
methode. 

• Punt vanuit de OMR; evalueren kan in het algemeen beter geformuleerd worden in 
een jaarplan. Goed dat er plannen gemaakt worden, maar het is ook belangrijk hoe je 
de resultaten en de impact gaat meten en in welk tijdsbestek (smart-doel). We nemen 
dit mee in de evaluatie van het jaarplan. 

 
Aantal punten vanuit de OMR die we kort bespreken: 

• De SKOA scholen gaan de Cito evalueren en oriënteren naar andere vormen van 
toetsen. 

• Voor Internationalisering wordt een beleid gemaakt dit schooljaar. 

• De volgende leerlingenraadvergadering is op maandag 16 januari om 12.00u. René 
gaat daarnaartoe namens de MR. Dit is voor de MR informatief. 

• We gaan nu geen nieuwe MR cursus organiseren voor de nieuwe leden. Er zijn nog te 
weinig nieuwe leden, misschien in het voorjaar na de nieuwe MR verkiezingsronde. 

 
Belangrijke data: 

• 13 febr: volgende MR vergadering. 
o agendapunt: verkiezingen voor nieuwe MR leden. 

• 19 Januari uit eten met de MR. 
 


