
 

1 
 

 

 

 

Notuken MR-vergadering KBS Alfons Ariens 

10-02-2022  

 

 

Aanwezig: Annemarie, Bas, Erika, Lianne 
Afwezig: Shirley 
Voorzitter: Lianne 
Notulist: Annemarie  
 

1. Notulen vergadering 07-12-2021 goedgekeurd.  

 

2. Inbreng directie en team  

1. Personeel 

De vorige vergadering kwam de vraag hoe SKO omgaat met ZZP-ers in het onderwijs. 

Bas heeft dit nagevraagd. ZZP-ers worden zo hier en daar ingezet, puur door de  

tekorten aan leerkrachten. Er wordt nu met besturen overlegd dat ZZP-ers maximaal 

65 euro per uur mogen gaan vragen.  

Dezelfde vergadering kwam ook ter sprake dat leerkrachten op hun 

salarisspecificatie zien dat invaluren anders worden uitbetaald dan vaste dagen. Dit 

wordt nagevraagd bij Onderwijsbureau Meppel. 

Er zijn een aantal wisselingen in personeel. Bas vertelt dat er een aantal leerkrachten 

(tijdelijk) afscheid nemen van de Alfons Ariens. Ook stelt Bas de nieuwe mensen aan 

ons voor in deze vergadering. Wij als MR zijn blij dat alle plekken die in de formatie 

zijn ontstaan ook weer zo vlot zijn opgevuld.  

2. NPO 

De MR stemt in met het solidariteitsuitgangspunt om met een deel van de NPO 

gelden elkaar binnen SKO te ondersteunen en ook projecten te bekostigen waar alle 

scholen baat bij hebben, zoals acties voor het werven en behouden van personeel.  

  

3. Corona 

Op het moment zien we dat naast kinderen, ook regelmatig leerkrachten  besmet 

raken met Corona. Het vervangen van leerkrachten lukt soms wel, soms niet. Qua 

vervanging moeten we het voornamelijk hebben van eigen personeel wat extra komt 

werken of personeel wat eigenlijk andere taken heeft.  

 

We hebben het in een eerdere vergadering gehad over Co2 melders. Hier hebben 

Erika en Bas naar gekeken. Deze worden besteld.  

 

4. Scholingsplan 
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Dit plan hebben we doorgenomen. Qua scholing kwam Erika met een tip over het 

programma de talentfluisteraar. Tevens hebben we gesproken over het aantal BHV-

ers op onze school en over EHBO cursussen.  

5. Veiligheidsplan 

Dit plan hebben we doorgenomen. Aanvulling vanuit de MR is om het 

ontruimingsplan toe te voegen. Ook staat er een opmerking over controle door 

Vitens. Deze lijkt niet actueel. Dit zou uit het plan gehaald kunnen worden.  

 

6. Afval scheiden Harderwijk  

We hebben besproken hoe de Alfons Ariens omgaat met afval scheiden en hoe dit 

qua kosten zit nu de regelingen in Harderwijk veranderd zijn. Voor de Alfons Ariens is 

er niets veranderd, school betaalt een vast bedrag.  

  

7. Schoolplan    

De drie speerpunten uit het schoolplan zijn we weer langsgelopen.  

 

Rekenen loopt goed. We zijn steeds meer thuis in de nieuwe methode. De rekencito 

toetsen worden in deze periode geanalyseerd door de leerkrachten. De studiedag na 

de voorjaarsvakantie gaan we hier schoolbreed naar kijken.  

Didactisch coachen loopt nog steeds als vaste cyclus. Deze periode worden er weer 

opnames in de klassen gemaakt.  

Begrijpend lezen.  Annemarie is deze maand begonnen met de opleiding tot 

taalcoordinator. We hopen zo dit onderdeel van het schoolplan meer vorm te 

kunnen gaan geven, nu er iemand is die als kartrekker kan gaan functioneren.  

 

Er moet een nieuw schoolplan worden geschreven. Bas geeft aan dat er helder moet 

worden welke dingen moeten we gaan borgen van de afgelopen twee jaar, welke 

zaken hebben urgentie, wat nemen we op in het plan en wat niet. Speerpunten 

kunnen bijvoorbeeld worden: begrijpend lezen, rekenen, didactisch coachen en  

wereld orientatie. Hierin speelt ook weer mee dat er vanuit de pot NPO weer 

ondersteund kan worden in de doelen (al dan niet in het schoolplan). 

 

8. Onderwerpen volgende vergadering zijn de realisatie begroting 2021, het 

vakantierooster en de formatie voor schooljaar 22-23.   

 

  


