
Agenda 8 juni 2020  
 
Aanwezig: Eline, Anna, Jan, Peter, Renée, Joyce 
 
Ingekomen stukken: Geen. 
 
Punten: 

- Peter Buitenhuis aanwezig: systeem Surplus m.b.t financiën + begroting Frankendael 
Het schoolplan van 2019-2023, is vanwege bestuurswissel uitgesteld naar 
2020-2024. 
Peter licht schoolmonitor toe. Schoolmonitor is een tool voor de directie om het 
schoolplan weer te geven, en van daaruit het jaarplan te schrijven.  

 
Het Surplus brede programma voor begroting heet Cogix. 
Naar aanleiding van het kindaantal, wordt de formatie bepaald. Hoeveel leerkrachten 
en onderwijsassistenten kunnen er worden ingezet? Het leerlingenaantal loopt terug, 
maar de Frankendael blijft de komende jaren boven de opheffingsnorm. 
Peter laat de verschillende punten voor bekostiging en investeringen zien. 
De directie geeft per jaar aan welke kosten zij verwacht te maken (loon, scholing, 
meubilair, klein materiaal etc.), die naast de realisatie wordt gelegd. Surplus houdt in 
de gaten dat het geld wordt besteed, in plaats van dat er veel reserves overblijven.  
De scholen hebben geen balans en eigen vermogen, dat is Surplus breed geregeld. 
 
Renée laat de ontwikkelteams binnen het jaarplan zien. Alle leerkrachten zijn 
verantwoordelijk voor verschillende ontwikkelpunten. Elk ontwikkelteam stelt een 
doel, maakt een planning en zorg dat alles rondom het plan loopt. (Bijvoorbeeld voor 
muziek, bewegend leren, rekenen, Snappet etc.). Zo zorgt de school ervoor dat we in 
ontwikkeling blijven. 
 
Actiepunten januari: 
- Evaluatie schoolmonitor. Hoe loopt het?  
- Maandrapportage delen. (+ juni) 
 

- Nieuw MR lid 
Welkom Jan Beckman! Begin volgend schooljaar zal Jan zich in de nieuwsbrief 
voorstellen als nieuw lid van de MR.  
 

- Stakingsgeld 
De laatste tweedaagse staking is het loon van de leerkrachten ingehouden, waardoor 
Surplus voor die dagen geld overhoudt dat eerder al was begroot. Het voorstel vanuit 
het GMR is binnen het directeurenoverleg besproken en goedgekeurd. Iedere school 
krijgt naar rato een bedrag. De GMR heeft voorgesteld om het geld te besteden aan 
de groenvoorziening binnen de school. Het stakingsgeld bedraagt 1200 euro voor de 
Frankendael. 
 
 



 
 

- Musical 
De musical mag worden opgevoerd voor maximaal 30 personen per avond,  
waardoor alleen alle (stief) ouders zijn uitgenodigd. De musical wordt verdeeld over 
twee avonden. Groep 7/8 krijgt een aangepast kamp, waarbij we een nacht in de  
school gaan slapen.  

 
- Toelichting werkdrukgelden  

Iedere school krijgt jaarlijks een bedrag om de werkdruk in het onderwijs te verlagen. 
Dit bedrag wordt komend schooljaar besteed aan een onderwijsassistent (werken 
met kleine groepen), vervanging voor leerkrachten om administratief werk te doen, 
Lianne die een dag buiten de klas werkt voor het lees- en spellingonderwijs (en 
ondersteuning van leerkrachten). 
 

- Vensters schoolgids, jaarverslag, evaluatie schoolontwikkelplan, Schoolplan en 
schooljaarplan doornemen.  
Nog niet alle beleidsplannen zijn doorgenomen (staan in de MR Drive). 
Schoolontwikkelingsplan: Alleen evaluatie doornemen. 
Punten kunnen nog worden aangedragen aan Renée, zodat de bestanden 
uiteindelijk goedgekeurd zijn door de MR.  
Afspraak Renée en Anna vrijdag 19 juni 9.30 uur. Alle stukken zijn goedgekeurd en 
worden naar de inspectie verstuurd. Dit is een standaardprocedure.  

 
- Data MR 2020-2021  

21-9 
16-11 
11-1 
8-3 
19-4 
21-6 
Drie bijeenkomsten met de KB organiseren, dit communiceert Renée met KB. 
De maandagen worden afgewisseld met dinsdagen. De planning wordt in september 
definitief gemaakt. 

 
Vanuit oudergeleding: 

- Monitoren leerlingen na Corona periode 
Tijdens de vergadering 9 juni wordt met het IB en schoolteam besproken hoe we 
omgaan met de E- Cito toetsen. Op sociaal emotioneel vlak worden de kinderen 
goed in de gaten gehouden en wordt er vooral opnieuw ingezet op groepsvorming en 
welbevinden. De leerkrachten maken een planning met wat er nog aangeboden gaat 
worden in de groep. De leerkrachten dragen de niet gegeven doelen over aan de 
volgende leerkracht. Zo kan de volgende leerkracht goed starten met waar de 
kinderen zijn gebleven.  
 

- Feedback op thuiswerk (los van Snappet) vanuit school.  



Goed opletten of extra taken daadwerkelijk worden gemaakt, hoe wordt dat 
gewaardeerd, wordt het werk van de kinderen gezien? In het team terugkoppelen. 
 

- Taakverdeling MR  
Eline neemt het voorzitterschap volgend schooljaar over.  
Joyce blijft de secretaris en Lea wordt niet vervangen tijdens haar afwezigheid.  

 
Rondvraag/opmerkingen 

- Scherp zijn op tekstuele fouten, zowel in beleidsstukken als Social Schools.  
- GMR: Eline neemt contact op met Pieter Ott (nieuwe contactpersoon).  

 
- Afscheid Anna. Anna neemt na vier jaar afscheid van de MR. Wij waarderen haar 

inzet enorm! Jan Beckman neemt de plek van Anna over.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
KB en Renee overleg: 19 juni 2020 
 
De volgende punten zijn besproken: 

- Muziekonderwijs tijdens Corona; wij geven weer muziekonderwijs vanaf 8 juni 2020. 
Hier zijn geen richtlijnen vanuit het RIVM gekomen. Wij zorgen ervoor dat er goed 
geventileerd wordt.  

- Inzet nieuw meubilair; vanwege het Coronavirus wordt dit nog niet ingezet zoals we 
dat zouden willen. Dit komt in het nieuwe schooljaar terug en wordt teruggekoppeld 
naar ouders. Het enige wat nu is veranderd, is dat er verschillende soorten 
werkplekken zijn en dat het laatje niet meer verbonden is aan hun tafel. Het laatje 
wordt nu door de kinderen gepakt vanuit een centrale kast in de klas. De namen van 
de kinderen staan op het laatjes. We werken wel met startplekken.  

- Zelfstandigheid poster; wordt gecombineerd met vaste regels vanuit onze sociaal 
emotionele methode die we gaan onderzoeken in het nieuwe schooljaar. Het is 
opgenomen in de jaarplanning.  

- Achterstanden; dat is niet aan de orde. Kinderen werken al op eigen leerlijnen. 
Leerkrachten nu dragen de doelen over aan de nieuwe leerkrachten die nog gedaan 
moeten worden. Zo start je met de nieuwe jaargroep en vervolgens heb je een 
natuurlijk verloop naar de jaargroep waarin het kind dan zit.  

- KB bijeenkomsten; voor de 1e MR vergadering komen de KB en directie live bij 
elkaar. Daarin maken we vervolgafspraken voor het nieuwe schooljaar.  
 


