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Datum : 8 juni 2021 
Plaats : CNS, De Omloop 2, Balkbrug 
Aanwezig: Henk Redder (ouder), Mirjam Kuijer (personeel), 
                   Rudolf Veijer (ouder), Mirjam Brink (directeur), Ditta Gerrits (personeel) 
Afwezig : Geen 
 
 
Opening (1) 
Rudolf opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Gelukkig kunnen we weer fysiek 
vergaderen met in achtneming van de corona-maatregelen.  
 
Vaststellen agenda (2) 
De begroting 2021 wordt bij punt 4 behandeld. Verder geen toevoegingen. 
 
Goedkeuring notulen vorige vergadering (3) 
De notulen van de vergadering van 14 april 2021 en 2 juni 2021 worden behandeld. Geen op of 
aanmerkingen.  Inzake de actiepunten van 2 juni kan worden gemeld dat de brief naar ouders inzake 
continurooster is afgehandeld. De actiepunten van 14 april zullen worden doorgezet naar het nieuwe 
schooljaar, uiterlijk 1 oktober 2021. De notulen worden goedgekeurd.   
 
Informatie vanuit de directie (4) 
De begroting 2021 wordt kort besproken. Deze heeft de mr helaas nog niet eerder gezien. Wel zijn 
zoals vorig jaar besproken  de huisvestingskosten (energie, preventief onderhoud, schoonmaak, 
water) niet meer opgenomen, deze worden nu door Chrono bestuurscentrum beheerd. Door flinke 
investeringen in ICT en OnderwijsLeerPlannen zal ook de komende jaren de begroting negatief 
uitkomen. Chrono is akkoord met de voorgestelde begroting en de negatieve saldo’s. De mr wil voor 
het komende boekjaar (2022) de begroting graag eerder zien en bespreken.  
 
Nieuwbouw (5) 
De tijdslijn blijft wat aan het opschuiven (o.a. door de beperkingen in de coronaperiode). De 
onderwijsvisie zal voor de zomer definitief ingediend worden, zodat deze naar de architect kan. 
De mr van de Prinses Margrietschool heeft contact gezocht met Rudolf. Er is een nieuwe 
oudergeleding. Zij willen graag een informeel gesprek voor de zomer om elkaar te leren kennen en 
de neuzen de zelfde kant op te krijgen. Dit zal 28 juni 2021 plaatsvinden. Hopelijk kan n.a.v. dit 
gesprek alsnog een themaraad ingesteld worden.  
 
 
  



Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (6) 
Vanuit de overheid komt tijdelijk (circa 2,5 jaar) extra geld voor het onderwijs om eventuele 
achterstanden of andere problemen te kunnen oplossen n.a.v. de coronabeperkingen. Hiervoor moet 
een plan worden ingediend bij het ministerie. Het team heeft dit plan opgesteld en ligt nu voor ter 
bespreking. Het team wil (na een uitgebreide analyse van de behoefte) de komende periode vooral 
extra geld inzetten op klassenverkleining van de grootste groep, talentbegeleiding, rekenspecialist, 
materialen en leermiddelen IPC. Geconcludeerd kan worden dat er goede c.q. verstandige keuzes zijn 
gemaakt die de leerlingen vooruit helpen. De mr keurt dit plan goed.  
 
Formatieplan 2021/2022 (7) 
Het team heeft de gedachten laten gaan over de formatie voor komend schooljaar. Nog niet alles is 
al circa 2 vacatures in te vullen. De gesprekken hiervoor zijn in volle gang. Ook is de invulling van de 
formatie nog afhankelijk van de gelden die wel of niet vrijkomen vanuit het NPO. Het beeld zoals het 
nu voorligt is goed. Daar er nog geen definitief formatieplan ligt kan er nog niets worden 
goedgekeurd.  
 
 Financieel overzicht activiteiten commissie (8) 
Ter informatie het financieel overzicht 2020 van de activiteiten commissie. Het betreft de 
verantwoording over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Het overzicht is duidelijk. Door 
corona is er iets minder uitgegeven dan er is binnengekomen (geen schoolreisje, wel duurdere 
laatste schooldag). Het overzicht zal ter verantwoording op de website van de CNS worden geplaatst.  
 
Rondvraag aan directie (9) 
Geen vragen.  
 
MR intern (10) 
Conform het rooster van aftreden treedt Henk Redder eind van dit schooljaar af. N.a.v. de vacture in 
het Omlopertje  heeft één kandidaat zich gemeld. Hierdoor zullen er geen verkiezingen worden 
gehouden. Het nieuwe mr lid namens de ouders, ingaande het komende schooljaar, is David Seigers.  
 
Mirjam Kuijer zal in het nieuwe schooljaar het secretariaat overnemen.  
 
Sluiting (11) 
Rudolf sluit de vergadering.  
 

Besluitenlijst Besluit 

NPO plan Goedgekeurd 

Financieel overzicht Activiteiten commissie  Akkoord 

  

  

 

 

Actielijst Wie Gereed 

Instemming PMR over definitief werkverdelingsplan Mirjam 01-10-2021 

Overzicht acties bij Plan van Aanpak RI & E Mirjam 01-10-2021 

Acties n.a.v. ouderavond inzake de ouderenquête Mirjam  01-10-2021 

Bijeenkomst met mr PMS op 28 juni 2021 Allen 01-07-2021 

Instemming PMR definitief formatieplan 2021/2022 Mirjam 01-10-2021 
 


