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SAMENVATTING 

Samenvatting MR notulen 13 december 2021 

• Het idee voor een schoolhond is geopperd. Op de Vossenburcht is het idee al in uitvoeren. 

De Luithorst gaat de komende tijd peilen wat de meningen hierover zijn. 

• De MR werkt aan een kortere lijn met de GMR. We verdiepen ons in de agenda's en notulen. 

Wegen af of er gemeenschappelijke doelen zijn en welke acties er van ons gevraagd worden. 

Dit waren de 3 belangrijkste punten van de GMR. Nog geen recente GMR agenda/notulen beschikbaar van de 

laaste vergadering.   

Strategisch huisvestingsplan: in 2022 pas een begin. Nog niet af. Eerst een inventarisatie en richtlijnen  

Uitbreiding vervangingspool: was in september al leeg. Advies om deze uit te breiden   

NPO gelden: goed besteed maar bemensing is een punt. 

• Stand van zaken renovatie: Het gaat goed. Vordert gestaag. Lokalen zijn klaar er wordt nu 

gewerkt aan het schilderwerk, algemene ruimtes, ventilatie, wc's en buitenruimtes. Er staat 

ook nieuw meubilair op de planning. Streven is om in het voorjaar klaar te zijn met de 

verbouwing.  

• Bezetting is op dit moment minimaal (langdurig afwezigen, ziek/griep, thuissituatie/corona)  

• Schoolprestaties zijn in kaart gebracht. Een aantal groepen waar zorgen over zijn (o.a.) groep 

3 van vorig jaar en huidige groep 3. Mede door corona is de opstart van het leesproces 

vertraagd. Mochten er hiaten zijn dan zijn deze te verklaren en worden er acties ingezet. 

Ook veel positieve inzichten, veel groepen laten een stijgende lijn zien. We kijken uit naar de 

midden meting eind januari. 

• Formatie vanaf januari 2022 lijkt rond op twee dagen groep 3 na. Wordt deze week naar 

ouders gecommuniceerd. (Invallers zijn schaars, pool is leeg. NPO gelden, vrijroosteren 

leerkrachten zal vervallen/verminderen. Prioriteit heeft  bemanning van de groepen) 

• Komende jaren vervallen de fusiegelden en de NPO gelden, dus dat moet elders worden 

opgevangen. Henk maakt daarvoor een plan op vraag van Conexus voordat hij bij De 

Luithorst vertrekt. Dit komt in mrt/april in de MR ter stemming.   

• Leerlingenaantal blijft een aandachtspunt. 

• Werkdruk middelen zijn hetzelfde als vorig jaar. Ingezet voor vakleerkracht gym en kleine 

groepen 3 en instroomgroep. 

 

 

 



AGENDA 

 

1 Opening uitvoering status 

 Aanwezig: Elleke, Tanya, Evelynn, 
Maarten, Aniek 

  

2. Mededelingen 

2.1 
 

Schoolhond (Sanne) 

Vossenburcht heeft een 

schoolhond. Resultaten en 

ervaringen daar zijn goed. 

Belangrijk om te peilen bij ouders, 

kinderen en leerkrachten.  

  

    

3. Vorige vergadering 

3.1 Vaststellen notulen vorige 
vergadering (november) 

(plaatsing op 
website door...) 

Is vastgesteld 

3.2 Doornemen actielijst   

3.3 Communicatie naar personeel en 
ouders 
Samenvatting wordt na elke 
vergadering toegevoegd aan de 
notulen. Na de vergadering de 
samenvatting naar Henk mailen. 
Tanya mailt naar Henk als de 
oudergeleding notuleert.  

Notulist van 
dienst 

 

    

    

4. Lopende zaken/speerpunten               

4.1 

 

GMR – agenda&notulen (zie 

https://www.conexus.nu/gmr/vergaderingen/ ) 

Dit waren de 3 belangrijkste 

punten van de GMR. Nog geen 

recente GMR agenda/notulen 

beschikbaar van de laaste 

vergadering.   

 

Strategisch huisvestingsplan: in 

2022 pas een begin. Nog niet af. 

Eerst een inventarisatie en 

richtlijnen  

 

Uitbreiding vervangingspool: was 

in september al leeg. Advies om 

deze uit te breiden  
 

 

Contactpersoon 
GMR? 

 

https://www.conexus.nu/gmr/vergaderingen/


NPO gelden: goed besteed maar 

bemensing is een punt 

4.2 Renovatie/onderhoud 
Lokalen zijn klaar. (Moet nog wel 
geschilderd worden, ook nog in de 
kerstvakantie.) Nu bezig met 
kozijnen. Instroomlokaal wordt nu 
ook gemaakt. Daarna nog de wc's 
en buitenruimtes worden 
aangepakt. (hangjongeren te 
weren) Het wordt langzamerhand 
druk en onrustig in de school door 
bouwvakkers en 'rommel'. 
Mechanische ventilatie komt ook 
nog. Streven is klaar met 
carnavalsvakantie. Er komt nog 
een check als alles klaar is.  
Er staat nieuw meubilair op de 
planning. Team is aan het 
orienteren. Streven is voorjaar. 
Henk gaat Pieter bevragen wat 
betreft de Co2 meters (zijn er nog 
steeds niet). 

Tanya&Evelynn 
Henk 

Stand van zaken 

4.3 Nieuwe directeur - 

benoemingscommissie 

Evelynn&Elleke Stand van zaken 

4.4 Statuten & verkiezingen 
Wordt doorgeschoven naar 
volgende vergadering. 

Elleke&Aniek  

4.5 Werkverdelingsplan 
Wordt nog besproken in de 
teamvergadering door Henk, zodat 
er akkoord is vanuit het team. 

Henk vaststellen 

4.6 Schoolprestaties Henk & Sanne informerend 

4.7 Formatie / invulling vervangingen 

Bezetting is op dit moment 

minimaal (langdurig afwezigen, 

ziek/griep, thuissituatie/corona) 

 

Formatie vanaf januari 2022 lijkt 

rond op 2 dagen gr 3 na. Wordt 

deze week naar ouders 

gecommuniceerd. (Invallers zijn 

schaars, pool is leeg. NPO gelden, 

vrijroosteren leerkrachten zal 

vervallen/verminderen. Prioriteit 

heeft bemanning van de groepen) 

Henk  

5. uit de jaarplanning 



5.3 Begroting (zie MR algemeen – 
begroting 2022) 
 
Henk ligt toe op de brief:  
Komende jaren vervallen de 
fusiegelden en de NPO gelden, 
dus dat moet elders worden 
opgevangen. Henk maakt daarvoor 
een plan op vraag van Conexus 
voordat hij bij De Luithorst vertrekt. 
Dit komt in mrt/april in de MR ter 
stemming. 
De leerlingaantallen zijn een 
aandachtspunt. Als we zakken 
onder de 290 leerlingen heeft dat 
grote financiele gevolgen. School 
zet extra in op werven van nieuwe 
leerlingen en werkt aan aanzicht 
van de school (renovatie, nieuw 
meubilair later dit jaar etc.) 
Ingestemd met 4 stemmen. 
0 tegen en 0 stemmen blanco 
(Elleke heeft de vergadering al 
vroegtijdig verlaten) 

Henk Informeren of 
vaststellen?  

 Werkdruk middelen 
Deze zijn hetzelfde als vorig jaar. 
Ingezet voor vakleerkracht gym en 
kleine groepen 3 en 
instroomgroep.  
 
Ingestemd met 4 stemmen. 
0 tegen en 0 stemmen blanco 
(Elleke heeft de vergadering al 
vroegtijdig verlaten) 

Henk vaststellen 

    

6. Sluiting  

Volgende vergadering staat gepland op maandag 7 februari 2022 

Vergadering gesloten om 21.20 

 

  



 Actiepunten lijst nieuw: 

Nr.  Wat   Wie  Wanneer  

6  Cursus MR    Henk en Elleke   z.s.m.   

7  Werkverdelingsplan Cupella   Henk en Tanya   nov 2021   

10  Goedgekeurde notulen op de website  Elleke  z.s.m.  

15  Sanne uitnodigen MR vergadering 8 nov  Henk/Ernestine  Voor 13 dec  

18  Mail sturen Pieter Co2 melders  Evelynn/Tanya  Henk gevraagd 

op 13-10  

20 Herzien statuten reglementen Aniek en Elleke Q1 - 2022 

21 Flyer ouderbetrokkenheid Evelynn Z.s.m.  

22 Updaten notulen website Elleke Dec 2021 

        

   Nieuwe actiepuntenlijst toevoegen aan nieuwe 

agenda  
Notulist van dienst     

 Samenvatting wordt na elke vergadering toegevoegd 

aan de notulen. Na de vergadering de samenvatting 

naar Henk mailen. 

  

 Pieter mailen voor CO2 meters Tanya  

 Werkverdelingsplan 

Wordt nog besproken in de teamvergadering 

Henk 

 

 

  GMR in de gaten houden Evelynn  

 

 

Standaard op de agenda: Speerpunten 2021-2022 

• Onderhoud gebouw (Evelynn & Tanya) 

• Nieuwe directeur (Elleke&Evelynn) 

• Professionalisering MR (Elleke) 

• Ouderbetrokkenheid (Aniek) 

• Schoolprestaties (Maarten & Evelynn) 

 

 

 


