
 

Notulen MR, 06-04-2020 

 
Aanwezig: (via videobellen) Danielle, Myra, Simone M., Geert, Mike. 
Afwezig:  
Notulist: Geert 

Woensdag 06-04-2020 
 

Directeur Adviesrecht  
instemmingsr
echt 
informatief 

1 t/m 3: 90 dagenplannen: 

N.a.v. het inspectierapport zijn de schoolplannen toegespitst tot 

drie speerpunten: 

● Rekenplan 

● Taal/leesplan 

● Kwaliteitszorgplan (waaronder ook communicatie onder 

valt) 

Voor alle plannen zijn twee teamleden gevraagd om deze mee te 

actualiseren en scherper neer te zetten. 

Het oorspronkelijke schoolplan  wordt niet veranderd, maar  de 90-

dagen plannen worden scherper neergezet. 

 

Bezoek van inspectie op 2 juni gaat vooralsnog door. Wat we hierin 

duidelijk kunnen laten zien, is de kwaliteitszorg die duidelijker is 

neergezet.  We zien reeds dat in de meeste groepen de 

groepsresultaten zich verbeteren. (citogegevens LOVS) 

W.b.t. thuisonderwijs in de coronacrisis, houden alle units duidelijk 

rekening met de uitkomsten van analysegesprekken. Er wordt geen 

nieuwe stof aangeboden. Wel wordt extra herhaling en uitleg 

aangeboden. Dit gebeurt individueel, of in kleinere groepjes. O.a. 

via videobellen. Afspraak is heel duidelijk om geen nieuwe stof aan 

te bieden om te voorkomen dat leerlingen verkeerde strategieën 

leren. 

Voor leerlingen aan de bovenkant en die de herhalingsstof goed 

beheersen wordt extra uitdaging aangeboden. 

.  

  

4: Formatieconcequenties: 

Er waren 35 leerlingen minder op de teldatum wat overeenkomt 
met €157.866 euro; 
Wij moeten dus per 1-8-2020 dit bedrag korten op onze formatieve 
inzet; 
35 leerlingen minder rechtvaardigt de afvloeiingen ( €147.866) op 
leerkrachtniveau. 
Voor PassePartout betekent dit dat er twee leerkrachten moeten 
afvloeien. Doordat er nog werkdrukmiddelen door het ministerie 
naar voren worden geschoven die eigenlijk in 2023/2024 zouden 
worden uitgekeerd ( het gaat hierbij voor PassePartout om een 

  



bedrag van €10.000), zouden we het formatietekort van €10.000 
euro wat we nog hebben kunnen opvangen zodat er maar één 
leerkracht  afgespiegeld hoeft te worden. 
Ten opzichte van dit jaar waarin we 12 groepen hebben verliezen 
we dus maar 1 groep. 
PMR heeft er dus voor gekozen om de werkdrukmiddelen in te 
zetten om zoveel mogelijk groepen te creëren. 
  
5: Eindtoets groepen 8:  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten 

om de Eindtoets van groep 8, op de Nederlandse scholen niet door 

te laten gaan. 

Onze Groep 8 heeft reeds meegedaan aan het 

normeringsonderzoek van Route 8. 

Uitslagen en gegevens hiervan kunnen nog worden meegenomen 

bij de adviezen, waarbij nog enige twijfel/discussie is. Het gaat dan 

waarschijnlijk om 1 á 2 leerlingen. 

 

   

  

6. Voortgang Brood en Spelen: 

Vorige jaar heeft de MR ingestemd met prijsverhoging en 

groepsverkleining van de TSO. 

Vanwege allerlei oorzaken bij Brood en Spelen zijn de gemaakte 

afspraken niet nagekomen. 

Brood en Spelen heeft inmiddels voor deze gang van zaken hun 

excuses aangeboden. 

Er blijven grote zorgen w.b.t de TSO, want vóór de sluiting van de 

scholen a.g.v. de coronacrisis was nog steeds erg onrustig tijdens de 

TSO. 

Simone Moldenhauer zal met de regiomanager van Brood en 

Spelen  Nicole Lücker bespreken, wat de TSO hieraan gaat doen. 

  

  

7. Data MR volgend schooljaar: 

I.v.m. de verkiezing  van nieuwe MR-leden, wordt het plannen van 

nieuwe vergaderdata verschoven naar de volgende vergadering.  

  

8. MR-verkiezingen 

Er wordt momenteel  gekeken hoe ouders van school digitaal 

kunnen deelnemen aan de verkiezing van de nieuwe MR-leden. 

  

  

9. Werkverdelingsplan: 

Er wordt in kaart gebracht; 

● Hoeveel FTEś PassePartout in schooljaar 2020-2021 heeft 

en op basis daarvan wordt het werkverdelingsplan ingericht 

● Hoeveel uren er naar professionalisering van leerkrachten 

gaan. 

● Hoeveel uren duurzame inzetbaarheid er zijn. 

● Hoeveel uren en aan schooltaken besteed worden. 

  



In schooltaken is al behoorlijk gesneden. Er zal derhalve kritisch 

gekeken moeten worden, of de huidige verdeling van het aantal 

uren met name op professionaliseringsvlak, op de huidige wijze 

gehandhaafd kan, of moet blijven. 

 

Extra: Financiën PassePartout 2019 

We hebben als PassePartout het kalenderjaar 2019 met een verlies 

van €1550- afgesloten. Het verlies is geheel toe te schrijven aan de 

hogere energiekosten en aan de nieuwe verdeling van kosten 

binnen ons gebouw. In het verleden kwamen wij met de 

kostenverdeling in ons gebouw veel gunstiger uit, dan in de nieuwe 

situatie, die in dit geval dan ook meer recht doet aan partners. 

Verder was opvallend dat vooral onze materiële instandhoudings 

posten ( energie en onderhoud, containerlediging, afvalheffingen, 

tuinonderhoud) de pan uitrijzen. We kwamen hier op een tekort 

van ruim €22.000,- uit. Hier zullen we dan ook het komend 

kalenderjaar, daar waar mogelijk, zo maximaal mogelijk onze 

inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat deze tekorten 

minder worden. 

Omdat we op veel andere posten ( goedkopere licenties, weinig 

afschrijvingen) hebben weten te bezuinigen is ons tekort 

uiteindelijk "maar" €1500,-. 

 

Omdat zowel PassePartout en de Lings te maken hebben met 

leegstand, zou een ‘gebouwelijke fusie’ voor lastenvermindering 

kunnen zorgen.  

 

Mike geeft aan dat er derhalve misschien toch meer naar 

sponsoring/geldinzameling gekeken kan worden. 

 

Voor verdere uitleg w.b.t. te kort in de begroting zou de MR ook het 

bestuur kunnen uitnodigen, om tekst en uitleg te geven indien de 

uitleg vanuit de directeur nog veel vragen oproept.  

  

Rondvraag:  

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

  

 

 

Contactgegevens leden van de MR:  
Michael Janssen  : michael.janssen@kerobei.nl 
Geert Deenen : geert.deenen@kerobei.nl 
Myra Evers : myra.evers@kerobei.nl  
Simone Moldenhauer 
Mike Kantering                      

: s.moldenhauer@passepartout.kerobei.nl 
: kantering@gmail.com 

mailto:g.deenen@passepartout.kerobei.nl
mailto:e.vanlier@passepartout.kerobei.nl
mailto:s.moldenhauer@passepartout.kerobei.nl


Danielle de Graaff : crezee.danielle@gmail.com 
 

Overige contactgegevens:  
Voorzitter OV 
Rob Benders 

 
regentag@hotmail.com  

 
Secretaris OV 
Ramon Thijssen 
 
GMR 
Bart Klerken 

 

huisjethijssen@icloud.com / rthijssen@viecurie.nl 
 
gmr2@kerobei.nl 

 
Notulen op de site 
Robert Canters 

 

r.canters@passepartout.kerobei.nl  
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