
Agenda MR     26-09-2022 

Maandag 26 september 2022  

19.00-20.30 uur 

 

Voorzitter: Lisette 

Notulist: Remmert 

 

Aanwezig: 

- Lisette Verdick 

- Remmert Dekker  

              - Igor Wortel 

                

Op uitnodiging:  

             - Ayse Sarihan 

 

De notulen van 27 juni 2022 

• Geen opmerkingen.  

Ontwikkelingen op school / mededelingen 
 

• Loek is voor de komende periode ziekgemeld. De klas is op de hoogte. Men is intern bezig 
om de klas op te vangen. Met Loek gaat het overigens een stuk beter. Intern op te lossen nu. 
Tot nu toe lukt dit. Deels met Mariëlle die is gestart met de PABO. Zij loopt stage in groep 7, 
stagebegeleider nu Kim. 

 

• Enquête verkeersveiligheid rondom de school. 
- 4 juli 2022 terugkoppeling van VVN met directie.  

1e week na de zomervakantie gesprek direct met bureau dat voor gemeente werkt. Dit is 
een plan met verlengen van het hek en enkele wijzigingen direct rond de school 
Buurtbewoners zijn het er deels niet mee eens, die willen verder kijken naar hele straat. 
Wethouder Berkhouwer suggereert nu dan hele weg aanpassen. Hiermee zijn we ook wel 
weer ongeveer terug bij af. Directie gaat door met het aangeven bij de gemeente. MR zou 
dit ook zeer zonder van de tijd vinden en moet sneller actie komen. Directie heeft bij de 
opening speelplein gesproken met wethouder van onderwijs van Leeuwen, daar ook weer 
geadresseerd.  
Wellicht inspreken bij de gemeenteraad in samenwerking ouders school.  

 

• Graffiti Teylerplein → er is al iets overeen gespoten. Gebiedsverbinder (Rosa Kant) heeft 
aangegeven dat het aangepast kan worden. Hiervoor binnenkort overleg binnen school 
 

• Plan TSO is besproken op school in de bouwvergaderingen. Inmiddels is dit gestart. Nog geen 
evaluatie plaatsgevonden. Dit zal op komende bouwvergadering plaatsvinden. Ayse en 
Lisette constateren wel een rustigere setting in klas en gang.  

 

• Website school is gelanceerd. Vraag aan ons (MR) om een persoonlijk stukje te maken voor 
op de website. School wil vragen of jullie ook een foto van jezelf willen sturen. Heb je dit 
liever niet, geef dit dan aan. Dit aanleveren vrijdag 30-9 

 

• Schoolplein is klaar! Officiële opening heeft afgelopen woensdag 21 september plaatsgevonden.  
Positieve reacties op de openingen vanuit verschillende ouders.  
 
 

• Op onze school hebben we de kinderburgemeester van Haarlem zitten. Tess is erg 
enthousiast en krijgt hulp van Noah. Hij zit in de kinderraad. 

 



Agendapunten op de jaarplanner: 

- Jaarverslag MR vorig schooljaar  
Terugkoppeling vrijdag 30-9. 

 
- Financiën MR begroting  

Budget is ca. € 1.300 (€ 927 + 3 per leerling). Ayse koppelt precieze bedrag terug na 
gesprek Twijs. Wellicht is er een donatie te doen in verkeersveiligheid of andere zaken.  
 

- Financiën begroting school 
Wij krijgen 91.500 euro vanuit de NPO. Dan krijgen wij vanuit de gemeente 46.838 euro. Dan 
hebben we in totaal 138.338 euro. 
Want hoe zetten wij dit in. 

• Er gaat een deel naar het bestuur. (bestuurskosten 4% €5.250) 

• Extra inzet personeel (€91k) 

• Extra inzet materiaal HDT (€ 10k door bestuur € 30k 

• Extern inhuur personeel (Schooljudo € 13k) 
NPO gelden stoppen na dit jaar.  
Het zijn de personeelsleden die de belangrijkste drijfveer zijn dus MR steunt het om voornamelijk 
daarop in te zetten. 
Vanuit MR wel de vraag of de extra inzet van personeel ook de komende jaren nog haalbaar is 
omdat het wel duurzaam moet zijn. Naar verwachting directie kan dit door andere indeling van 
personeel, in combinatie met minder doorverwijzingen, leerlingen toename en verwachte 
wijzigingen in personeel. Derhalve stemt de MR in met deze aanwending van gelden. 
 

- Audit vanuit bestuur 
Dit schooljaar zal er ook een audit plaatsvinden wat vanuit het bestuur is geregeld. Directeuren en 
externe onderwijs adviseurs komen een dag meekijken bij ons op school. 
➔ Klassenbezoeken 
➔ Beleid wordt bekeken 
➔ Gesprekken gevoerd met directie, MT, leerkrachten en of ouders/leerlingen. 

Uit deze audit komt een advies, waar wij als school mee aan de slag kunnen gaan. 
Op onze studiedag zullen wij ook met het team praten over onze visie en pijlers. Hoe vorm te geven 
en uit te diepen.  
Kwaliteit van onderwijs is de opdracht vanuit de audit. Betreft een combinatie van intern en externe 
auditeur.  
 
Interne feedback 
Klassenbezoeken afgelegd door Intensief begeleider (IB) en directie. Zij zien een verbetering in EDI 
door de leraren. Hier wordt ook de rode draad uit gedistilleerd door IB en gebruikt voor de komende 
trainingen en verbetertrajecten.   
 

- School/jaarplan  
Korte toelichting van Ayse. 
Niet veel veranderen. Inzet op onderwijskwaliteit. Dit voornamelijk door coaching en 
klassenbezoeken om tot goede feedback te komen. Vanuit evaluatie met team is een 
verdere focus op visie en profilering. Dit zal in de sessie van begin oktober verder worden 
besproken. 

- Nascholingsplan  
Korte toelichting van Ayse. Alle medewerkers van de FX volgen de Teach en EDI-trainingen 
van onze IB’er Karen Schildwacht. De groepen 1 en 2 gaan op een studiemiddag onder 
leiding van Expertis scholing volgen gericht op EDI en de kleuters. Daarnaast volgen de 



leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 teamscholing van Fanny Cattenstart op het 
gebied van hoogbegaafdheid. Dit schooljaar wordt gestart met een visietraject door Fenom. 
Naast het team worden de ouders en leerlingen ook meegenomen in het visietraject. 

- Schoolgids  
Korte toelichting van Ayse. 
 
Week tegen pesten 
Deze week wordt daar volledig aandacht aan gegeven. Daarnaast worden ook in de klassen 
hier blijvend aandacht aan gegeven en zullen ook de ouders hier periodiek in meegenomen 
worden.  

 
Financiële bijdrage ouders 
 Ouderbijdrage van € 25 blijft gelijk 

Lunch € 5,- verhoogd naar € 30 
Schoolreisje € 33,- Dit is € 0,50 verhoging ten opzichte van het eerdere voorstel van maart 

2022. 
De MR kan instemmen met deze verhogingen. Ze stelt zich voor een vervolg wel de vraag in 
hoeverre zijn schoolreisjes op deze manier van toegevoegde waarde voor de kinderen ook 
gezien de bedragen.  

 
Sectorplan Corona 
 Is opgesteld door Twijs, kunnen als school nog kijken waar aan te passen. Vanuit het 
lerarenteam zijn er geen noemenswaardige aanvullingen. MR kan instemmen met dit sectorplan. 
 
Eventuele ingekomen stukken: GMR/PR/OR/o.i.d.  

- Meet en Greet is helaas geannuleerd. Er had zich maar 1 school (MR) aangemeld. Aangezien 
wij ons hadden aangemeld, waren wij dus de enige. 

- Er is een instemming geweest over de overdracht van de scholen van Haarlem-Schoten. De 
GMR stemt in met de fusie-effectrapportage. 

- Er is weer een vergaderschema duidelijk vanuit de GMR. 
 

Rondvraag  
 
Geen punten 
 


