
Notulen MR vergadering 03-02-2022

Aanwezig: Remco, Raymond, Iris, Stefanie, Kimberley, Caitlin, Jonna en Mark

1. MR bespreking over de begroting
● De begroting is gemaakt door Miranda, Mirjam (van heb bestuursbureau) en

Irene. Hierdoor weet Irene veel over de begroting en indien nodig kan zij (ook in
de toekomst met een interim/nieuwe directeur) helpen bij het beantwoorden van
vragen.

● Werkwijze: Talent is SCIO geworden en in plaats van een bestuurskantoor is er
een servicebureau. In plaats van Mireille en Mirjan is nu Victor het
aanspreekpunt geworden. Voorheen werd de begroting per schooljaar gemaakt,
maar dat zal veranderen naar kalenderjaren. Ook de teldatum van het aantal
leerlingen zal verschuiven van 1 oktober naar 1 februari.

● Van alle subsidies, met uitzondering van de NPO-gelden en salarissen, wordt
een totaalbedrag gevormd. De directie krijgt van het servicebureau beschikking
over dat totaalbedrag.

● NPO-gelden hoeven niet in 1 schooljaar uitgegeven te worden. Hier kan 2
schooljaren over gedaan worden.

● Directeuren kunnen met het huidige systeem niet al te creatief omgaan. Ze
krijgen daartoe weinig mogelijkheden/regie.

● Stichting Talent zal 1 miljoen i.p.v. 350.000 euro investeren in scholen. Indien dit
doorgaat, dan hoopt de Klipper dit geld te kunnen investeren in het schoolplein
i.p.v. uit het eigen budget. De MR wordt aangeraden om een vinger aan de pols
te houden met betrekking tot deze ontwikkeling.

2. W.v.t.t.k. / rondvraag
● Vraag over leesgeld. Het budget zal van 2000 euro veranderen in 500 euro per

schooljaar. De personeelsgeleding van de MR vraagt hier namens een
personeelslid om een toelichting op deze wijziging.
Antwoord: Indien er 1000 euro in 1 keer afgeschreven kan worden dan valt het
onder de post ‘afschrijfgeld’. Maar wanneer telkens kleinere bedragen worden
afgeschreven zoals tot nog toe is gedaan, dan gaat dit van het schoolgeld af. Het
is dus mogelijk om toch meer geld te besteden aan het leesonderwijs, mits dit op
een andere manier georganiseerd zal worden.

● Vraag over stakingsgeld. De personeelsgeleding van de MR vraagt namens een
personeelslid waar dit geld uiteindelijk is gebleven. Leerkrachten die gestaakt
hebben, zouden hiervoor geen loon ontvangen. Dit loon zou vervolgens
uitgegeven worden aan de scholen zelf. Er zijn indertijd ideeën geopperd, maar
er is later niets meer van vernomen.
Antwoord: Dit geld is indertijd door Bert op een andere manier uitgegegeven
binnen Talent, dat was echter niet zo afgesproken.

● Vraag over SKH. Binnen SKH is de nieuwe teamcoördinator. Ouders zijn hiervan
op de hoogte, maar leerkrachten zijn hier minder goed van op de hoogte. Wie is
het nieuwe aanspreekpunt?
Antwoord: Maaike Klein is de nieuwe teamcoördinator. Karlijn is teamcoördinator
geworden bij een ander team. Daarnaast draait zij op de Klipper nog wel af en



toe een groep. Maaike zal uitgenodigd worden voor de locatievergadering zodat
iedereen met haar kan kennismaken.

● Vraag: Hoe kunnen wij de communicatie vanuit de MR verbeteren?
Antwoord: We kunnen uitleggen dat vrijwel elke MR-vergadering openbaar is. De
notulen worden doorgestuurd naar Laila zodat zij deze op de website kan
plaatsen. Daarnaast zullen we aan Michelle vragen om in het Scheepsjournaal
en De Koers een link te plaatsen naar de notulen.

3. Datum volgende vergadering
● 17-02-’22 MR online of op locatie Dubloen
● 14-04-’22 MR online of op locatie Dubloen
● 30-06-’22 MR online of op locatie Dubloen


