
      
 

   

Notulen MR vergadering      12 april 2022  

Plaats: school  
Tijd: 19.30 uur   
Aanwezig: Marjan Kraan (vz), Manon Straatmans, Josien Wannink, Rianne Altena (notulen) 
Henri Soepenberg (college van bestuur)  
 
Na vertrek Henri sluiten Jolanda Zuurmond en Ruud Geerligs (OR) aan.  

Vergadering met college van bestuur  
Belangrijkste ontwikkelingen binnen de stichting worden besproken 

Oekraïense kinderen: Taalschakelklas voor kinderen van 6-18 jaar komt op 1 plek 
voor de gemeentes Berkelland, Lochem en Haaksbergen. Oponoa heeft aanbod 
gedaan om dit te realiseren en appèl gedaan op snelle besluitvorming door de 
Gemeente. Het opzetten van een taalschakelklas duurt wel 2 maand voordat het 
goed loopt. De kinderen hebben nu online les vanuit Oekraïne.  
Jonge kinderen worden opgevangen op de lokale school. Speelt momenteel in 
Geesteren nog niet, mocht daar sprake van zijn dan horen we dat vanuit de 
Gemeente.  

Fusie: Er waren vragen vanuit beide GMR, die de beide colleges van bestuur 
beantwoord hebben. Er zit wel spanning op de tijd, als alles meezit dan is volgend 
schooljaar groen licht mogelijk. Het moet echter ook nog voorgelegd worden aan de 
minister.  

Dag na de vergadering ontvangen we het bericht dat de fusie niet doorgaat. Deze is 
afgewezen door GMR van SOPOW. Volgens berichtgeving omdat zij het gevoel 
hadden te worden overgenomen door Oponoa, terwijl dit nooit de intentie is geweest.  

Corona: gelukkig is het rustig en kunnen de meeste dingen weer. Stichtingsbrede 
werkgroep is nu slapende, maar kan snel weer worden geactiveerd mocht daar 
aanleiding toe zijn.  
 
Huisvesting: Vanuit het integraal huisvestingsplan worden 2 scholen in Neede 
samengevoegd. In Borculo volgen ook wijzigingen.    
 
Kwaliteit: Er is een kwaliteitsmedewerker aangesteld, zij gaat komende tijd langs alle 
scholen om te inventariseren wat er speelt: Wat vind jij belangrijk, hoe behoud je 
kwaliteit van onderwijs? Henri gaat zelf ook langs de scholen, vanuit inspectie kwam 
‘het gat tussen bestuur en onderwijs’ als aandachtspunt naar voren.   

Toekomstvisie: Oponoa gaat een visie formuleren op o.a huisvesting en kleine 
scholen (wettelijk is dat bij 23 leerlingen, gemeente hanteert 47 leerlingen). Het is 
een gegeven in de Achterhoek dat het aantal leerlingen daalt, maar een school in het 

https://www.dekeikamp.nl/


dorp is ook belangrijk voor bijv. sociaal emotionele ontwikkeling. We moeten daar 
creatief in denken (bijv. 1 school, met verschillende dependances in de dorpen). 
Leerkrachten worden daar bij betrokken, zij hebben daar zelf veel inbreng in.  

Arbeidsmarkt: Binnen de formatieplannen zien we krapte. Voor de meivakantie komt  
er duidelijkheid, zodat we snel kunnen werven. Kaders in beeld voor werkverdelingsplan 
 
Arbeidsmarktproblematiek is groot onderdeel voor HR. Er is hier speciaal een collega 
voor aangetrokken. De krapte vraagt veel van personeel, men durft zich bijv. bijna niet 
ziek te melden. Gelukkig in Geesteren nog veel onderling op kunnen vangen.  
Belangrijk om een aantrekkelijk werkgever zijn, actief te werven en eigenlijk continu, 
niet alleen aan begin van schooljaar. De krapte hangt ook samen met de NPO gelden, 
waardoor er extra klassen gecreëerd zijn en daardoor ook extra personeel nodig is.  

Duurzame school: Oponoa heeft hier nog geen visie op, maar moet wel ontwikkeld 
worden. Marjan geeft aan of laadpalen mogelijk zijn voor elektrische auto’s. Mogelijk 
in samenwerking met het dorp?  

Schoolplein: Regelkracht ligt bij school. Als er een goed plan ligt, dan is er ook wel 
geld / subsidie te regelen. Leuk om hier samen met de kinderen een project van te 
maken (Bert noemt Op d’n Esch als voorbeeld).   

  



Reguliere vergadering MR  

1. Verhoging ouderbijdrage  
Ruud Geerligs sluit vanuit ouderraad voor dit agendapunt aan.  
In 2018/ 2019 is een ophoging geweest van €2,50. Daarvoor is in de boekhouding niet 
terug te halen wanneer laatste ophoging was; in elk geval niet sinds 2012. Had eigenlijk 
vaker gemoeten om het gezond te houden. 
Realiteit is dat we eigenlijk altijd tekort komen en dat wordt nu alleen maar meer met 
de huidige inflatie. Er is wel een reserve, maar die is niet bedoeld om structureel aan te 
boren, is bedoeld om iets extra te kunnen doen. De structurele, jaarlijkse activiteiten 
moeten bekostigd kunnen worden vanuit de ouderbijdrage.  
 
Voorstel: €12,50 tot €15 omhoog per jaar / per kind om het dekkend te houden. Ruud 
heeft hierbij naar de reële kosten gekeken. Terugkijkend vanaf 2012, komt dit neer op 
een stijging van 3% per jaar. Vanaf nu jaarlijkse indexering? Jolanda kijkt wat hier voor te 
realiseren is.   
 
Het is een fikse verhoging in 1 keer en dat is wel een drempel voor ouders die het niet 
kunnen / willen betalen. De ouderbijdrage blijft vrijwillig, maar er is altijd wat te regelen 
als ouders aangeven moeite hebben met de financiering (bijv. vanuit de gemeente). 
Jolanda kan hierbij helpen. Er is overigens altijd compensatie voor kinderen die later 
instromen / gedurende het jaar weg gaat.  

MR stemt in met het voorstel. Ouderraad stelt een tekst op voor de nieuwsbrief.  

2. Notulen  
Vastgesteld en gepubliceerd op de webite  

3. Mededelingen  
Geen mededelingen 

4. Ingekomen stukken  
Postmap is rond gegaan. Daarnaast geen ingekomen stukken.  
 
We hebben een oproep ontvangen voor het werven van leden voor de GMR. Marjan 
stuurt een mail namens de MR aan alle ouders met de oproep om zich verkiesbaar te 
stellen voor de GMR. Brief met bijlagen worden toegevoegd.  
 

5. Verlenging schoolplan  
Jolanda vraagt instemming MR om beleidsplan en schoolplan qua planning gelijk te 
trekken. Inspectie heeft akkoord gegeven. MR stemt in.  
  

6. Veiligheidsonderzoek  
Uitkomsten zijn slecht te lezen en daardoor moeilijk te duiden. Leerkrachten geven aan dat 
de vragen voor de kinderen ook lastig in te vullen zijn, ze denken snel voor de ander. 
Uitkomsten worden gepubliceerd op scholenopdekaart.nl  
Belangrijker dan de uitkomsten van het onderzoek dat het bespreekbaar is in de klas, 
leerkrachten voelsprieten hebben om aan te voelen of het speelt of niet.  
Nieuwe methodiek KWINK draagt preventief bij aan het voorkomen van pesten, met een 
goede doorgaande lijn door hele school. Blijven rots en water aanbieden voor m.n. 
bovenbouw.  



Nieuwe kwaliteitsmedewerker inventariseert welke onderzoeken er nu allemaal 
plaatsvinden binnen de scholen en welke onderzoeken daarvan ook daadwerkelijk waarde 
toevoegen, waar overlap zit etc.  

7. Verbouwing 
Oplevering is geweest. Er is aangegeven wat er nog moet gebeuren (dingen die los laten, 
schakelaar en verlichting die missen, lekkage, deuren die niet sluiten etc.). Na definitieve 
oplevering vindt er een grote schoonmaak plaats. 
Inrichting vindt vervolgens plaats, daarvoor is het team bij BCI geweest. Wensen zijn 
passend, kleuren nog lastig, daarom Esther Geerligs gevraagd om mee te denken. Offerte is 
er, levertijden is afwachten.  
 

8. Attenties OR / MR leden afschaffen  
Alle kosten die de ouderraad maakt, zijn kritisch onder de loep genomen. Hieruit bleek dat 
bij afscheid van leden van de MR en OR, deze een attentie ontvingen. Dit vinden we 
eigenlijk vreemd omdat iedere ouder zich inspant naar wat hij/ zij kan, niemand krijgt hier 
iets voor, dus voorstel is dat MR/ OR leden dit ook niet krijgen. MR stemt in met dit 
voorstel.   
 

9. Rondvraag  
Er zijn geen punten voor de rondvraag.  

Manon wordt bedankt voor haar bijdrage tijdens het vervangen van Leonie. Marjan wordt 
bedankt voor het overnemen van het voorzitterschap.  

10. Volgende vergadering 
24 mei 19.30 uur op school.  

 


