
     

Notulen Medezeggenschapsraad RKBS De Rietvest     

     

Keenestraat 7 - 4791 AM  Klundert     

Telefoon:        0168 - 402871     

mr.rietvest@dewaarden.nl     

         

Datum vergadering     Dinsdag 17 januari 2023 

Locatie     De Rietvest 

Aanvang     19.15 uur     

Aanwezig Remco, Marian, Dick, Marie-Claire, Marco en Lisanne 

 

1.Opening, vaststellen notulist 

Remco opent de vergadering. Lisanne notuleert. Maakt een opzet voor de nieuwe agenda en een 

stukje voor de nieuwsflits.  

2. Vaststellen agenda 

Agenda akkoord. Oranje gearceerde items doorschuiven naar een volgende vergadering. 

Trendanalyse kan nog niet , aanpassen op het jaarplan, en naar februari/ maart verplaatsen. Punt 5 

en 6 draaien we om.  

3. Notulen 19-09-2022 

Vraag hoe het is afgelopen met de subsidieaanvraag. Enkel de gelden van het jeugdeducatiefonds 

zijn toegekend, de andere aanvragen zijn afgewezen.  

De kascontrole is niet doorgegaan. Daar wordt nog een nieuwe datum voor gepland. (actie Remco en 

Marian) 

4. Rooster van aftreden MR 

Remco geeft aan met ingang van september 2023 te willen aftreden. In maart moeten we vast op 

zoek naar een nieuw lid van de oudergeleding van de MR. Lisanne gaat in principe door indien de rest 

van het team daarachter staat.  

5. Begroting 

Begroting van de school hangt onder de begroting van de Waarden. De begroting van de Waarden 

ligt ondertussen ter goedkeuring bij de RvT en GMR. Voorheen was de controller van de stichting I. 

van H.. Er is ondertussen een nieuwe controller binnen de stichting, Geert-Jan W. Normen die 

voorgeschreven zijn worden gehanteerd, om bijvoorbeeld de bekostiging te baseren op een 

gemiddelde groepsgrootte van 25 kinderen.  

Remco heeft een stuk in de teamsapp geplaatst over het voorstel dat de wet van medezeggenschap 

waarschijnlijk wijzigt op gebied van instemming op de begroting van de school, zoals deze door de 
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stichting naar de scholen wordt doorgezet. Nu is er sprake van adviesrecht, al wordt daar nu geen 

gebruik van gemaakt door de individuele MR’en van de scholen, alleen binnen de GMR.  

Voorstel van Remco om daarover nog een keer een brief richting de GMR te sturen met daarin het 

advies om hierin MR’en mee te nemen in hun proces om te komen tot een advies/instemming op de 

begroting van de Waarden.  

Op de begroting zoals deze er voorlopig is opgesteld voor de Rietvest (bestand wordt gedeeld als PDF 

– vragen daarover kunnen gesteld worden) in Capisci, staan alle baten en lasten. Onderaan de streep 

komt onze school in de min. Daarom is de kans groot dat er een verdere taakstelling komt in het 

nieuwe schooljaar. Wel is de insteek dat dit gaat gebeuren met “een zachte landing”.  

6. Formatie schooljaar 2023 – 2024 

Dit volgt uit de begroting. Zodra er meer bekend is, wordt dit gedeeld. De NPO gelden zijn wel weer 

toegekend. MR heeft ook weer instemming op deze gelden. Dit op de agenda zodra bekend is wat 

het voorstel is voor de besteding van NPO.  

7. Vakantierooster schooljaar 2023-2024 

Vakantierooster is akkoord.  

8. Sociale veiligheidsmonitor 2023. 

Rapportage en de hoofdpunten zijn besproken. Geen vragen daarover.  

9. Plan van aanpak dynamiek groep 6. 

Besproken wat het doel van het plan is. Handvatten voor leerkrachten, school en duidelijkheid naar 

ouders.  

Kanttekening: Zullen we ervoor waken dat er voor de 80% van de kinderen in de groep die niet het 

probleemgedrag vertoont, niet (te veel) nadelige consequenties worden opgelegd.  

MR kan zich vinden in deze aanpak van de groepsdynamiek.  

10. Programma ‘Goed worden goed blijven plus’. 

Marco geeft toelichting.  

11. Overige opmerkingen/ rondvraag: 

Dick: Er is ooit gevraagd om een ‘wie is wie’-foto’s van de leerkrachten. Kan dit gerealiseerd worden. 

Dick: Is het een idee om reanimatietraining te geven aan groep 8. Het kost 500,-. Marco gaat erover 

nadenken.  

Marian: Is het een probleem dat de vacature van de GMR nog steeds open staat? Het heeft in ieder 

geval geen directe consequenties voor ons als school. Natuurlijk is het wenselijk.  

Remco: M.b.t. de avond waarin het visiedocument van de Klundertse scholen besproken wordt 

(hiervoor is een datumprikker rondgegaan). Opmerking hierbij is dat het wenselijk is dat wanneer er 

input wordt gevraagd, dit vooraf kenbaar is.  

 

 

15. Post en ingekomen stukken 



GMR stukken zijn binnengekomen. En brief van MR van de Grienden van stichting de Waarden.  

16. Visiedocument Toekomst basisonderwijs Klundert. 

Hiervoor is een aparte avond gepland. 

17. Nieuws uit de GMR  

Bekeken. Remco wil zoals eerder beschreven zijn visie op instemming op, onder meer,  de begroting delen met 

de GMR 

18. Rondvraag, w.v.t.t.k.      

- 

 


