
Notulen MR-vergadering van maandag 22 november 2021 
Begintijd 20.00 uur op de Antoniusschool 
Aanwezig: Eric (het eerste kwartier), Erica, Eri-cha, Stefan, José, René, Renske en Margriet. 
Afwezig: Allard 
 
Opening en vaststellen van de agenda 

José opent de vergadering, agenda wordt vastgesteld. 
Onderwijskwaliteit in beeld, NPO gelden 

Eric komt bij de vergadering om te kijken of er vragen zijn over het document 
Onderwijskwaliteit en het vaststellen van de NPO gelden.  
De NPO gelden worden over vier jaar uitgespreid. Over vier jaar komt het uit op 851 
000 euro aan NPO gelden. De andere subsidies worden niet over vier jaar verspreid 
en zijn; Extra hulp in de klas 52 000 (voor inval, extra tijdelijk personeel, Poolse tolk, 
schoonmaak) en inhaal en ondersteuning 30 000 euro (remedierende programma's, 
sociale trainingen, HB). Ook de aankoop van de leesboeken in de schoolbieb en het 
daarbij horende meubilair zijn gefinancierd met NPO gelden. Momenteel is er moeite 
om vacatures in te vullen op andere scholen binnen de stichting. Binnen de Antonius 
is er geen vacatures, omdat er straks 11 mensen terugkomen van hun verlof. In 
maart hebben we zicht op wat we volgend jaar nodig hebben en gaan we eventueel 
werven voor volgend jaar. Margriet merkt op dat kinderen die nu in de hogere 
groepen zitten kunnen niet meer profiteren van de gelden, terwijl daar wel de 
grootste achterstanden zitten.  
Momenteel is er moeite om vacatures in te vullen, werving zal in maart hervat 
worden. In januari komen veel collega’s terug van zwangerschapsverlof. 
Vastgesteld wordt dat de gehele MR akkoord gaat met de huidige invulling van de 
NPO gelden. De uitgaven worden ook de komende vier jaar gemonitord door de MR. 

Onderzoek wisselen leerlingen in groep 5 
Er is vorig jaar een enquête geweest onder leerkrachten met betrekking tot dit 
onderwerp. Binnen een komende bouwvergadering wordt er -ook met de nieuwe 
leerkrachten- gesproken over de voor- en nadelen van het wisselen van klassen in 
groep 5. Het gaat hierbij niet om een incidentele wisseling van (een aantal) 
leerlingen, maar om het opnieuw verdelen van kinderen binnen de gehele jaar laag. 
Binnen de MR zijn de meningen verdeeld over het nut van een vast wisselmoment in 
groep 5. 

Parro 
Over het algemeen wordt het gebruik van Parro als positief ervaren, zeker door de 
leerkrachten. Er zijn binnen Parro veel gebruiksmogelijkheden, deze worden nog 
onderzocht. 

Corona 
Er zijn momenteel weinig corona-gevallen in de groepen. Individuele gezinnen zitten 
in quarantaine, ook een enkele leerkracht zit thuis met kinderen in quarantaine. 
Vooruitlopend op een eventuele 2G samenleving; hierover is op school nog niet 
gesproken.  

Ingekomen post 
Leonore heeft de ingezonden post bekeken; geen stukken die de moeite waard 
waren. 

Nieuws van de GMR 



De GMR is nu met twee dingen bezig. Allereerst zijn we de huidige constructie van 
het bestuur (raad van toezicht en college van bestuur) aan het evalueren. De Raad 
van Toezicht (RvT) houdt deze evaluatie en komt met een voorstel hoe ze de huidige 
inrichting eventueel willen aanpassen. Ze hopen voor de kerst met dit voorstel te 
komen. Daarnaast zijn we weer een stap verder voor wat betreft een nieuw lid voor 
de RvT op voordracht van de GMR. Dagen en data’s van de MR- vergaderingen 
Vergaderen: 31 januari, 21 maart, 23 mei, 20 juni 
Eten: 2 juni  

MR cursus: 24 januari 


