
Notulen MR/DMR Liduina- junoplantsoen  09-12-2021
Aanwezig: Alice, Edith, Marieke, Suzanne, Silvia, Franka
Update vanuit de GMR: Wladimir
Notulist; Marieke

1. Notulen vorige vergadering: goedgekeurd. Worden geplaatst zodra Silvia toegang
tot de website heeft.

2. Mededelingen vanuit de GMR: Wladimir:
Corona maatregelen: Er is wekelijks overleg. Volgende week worden de
zelftesten voor gr 6, 7 en 8 geleverd. Ook voor personeel. Na volgende week
dinsdag komen directeuren bij elkaar.
Voortgang fusie:

● januari 2022: advies verzoek aan B&W.
● maart 2022: eerste onderzoeksrapport gereed van de stuurgroep.
● april-juni 2022: eerste besluiten n.a..v. het onderzoeksrapport.
● juli-sept 2022: aanvraag OCW voor de fusie.
● okt 2022:  finale besluiten.
● jan 2023:  realisatie fusie.
● De stuurgroep stuurt aan in het opstellen van een brief om het personeel te

informeren.

Inspectie: Scholen zijn hard bezig. Er worden goede stappen gemaakt.
● Artikel HD: journalisten hebben positief geschreven over de ontwikkelingen.

Concept begroting: GMR heeft doorgevraagd: de informatiebasis is goed. dat
is het belangrijkst. Het is wachten op goedkeuring.

Nieuwbouw Timor: Die gaat niet door . De gemeente heeft aangegeven dat
de investering te groot is i.v.m. leerlingaantal prognoses.
Nu wordt ingezet op renovatie.
In het voorjaar wordt het team geïnformeerd.
14 februari is het volgende gesprek.

● Wie er een vraag heeft voor de GMR, kan deze stellen aan Wladimir vóór 14
februari (denk aan fusie, inspectie etc.).

3. Stand van zaken omtrent corona:
● Op het moment dat de tests aanwezig zijn, worden ze uitgedeeld aan de

kinderen van groep 6,7 en 8. De school controleert dit verder niet.
● Marieke geeft aan dat de koolmonoxide meter nog wel eens te hoog uitslaat.

4. Communicatie achterban:
● Er kloppen nu weinig mensen aan. We gaan er vanuit dat er weinig vragen

zijn. Alice geeft aan dat het wellicht een goed idee is om te vragen of Geertje
een stukje wil schrijven over talentonderwijs.

● Stuk in het HD: geen reactie op gekomen.



5. ARBO beleidsplan:
● Deze is weer geüpdatet. Hij staat voor de volgende keer ter goedkeuring

klaar voor de GMR.
● Er is een risico inventarisatie gemaakt van de brandveiligheid en vluchtroutes.

Hier wordt aan gewerkt.

6. Begroting: NPO gelden: dit is een eenmalig bedrag (€701,00 p.k.).
De algemene begroting (per kalenderjaar) wordt jaarlijks door Confina
(=salarisadministratie) gecontroleerd.
Aan de ICT licenties zijn we veel geld kwijt. Hier valt veel op te besparen. Er is bijv.
veel educatief materiaal dat Gynzy biedt, dat overlappend is aan het
leerlingenmateriaal.
Silvia wil in samenspraak met Ron (Timor) eind dit schooljaar opnieuw bekijken
welke programma’s we nog meenemen naar volgend schooljaar.
Grote kostenposten zijn dus:
-ICT licenties,
-personeel (ZZP-ers en zieke collega’s en
-gebruikers materiaal (potloden, boeken, schriften etc.)
totaal=€31000,00 Dat is veel te veel.
Komende 2 jaar moeten de rest van de groepen meubilair hebben. (Nu heeft de helft
nieuw meubilair).
Van NPO-geld aangeschafte middelen brengen ook afschrijvingen met zich mee. Dit
moet in de meerjarenbegroting meegenomen worden in de toekomst.

7. Rondvraag:
Silvia: formatie volgend schooljaar gaat een uitdaging worden. Van onderaf komt er
te weinig binnen. Er gaan 2 groepen 8 weg. We gaan dan van 10 naar 9 groepen. De
kans is reëel dat er een combinatiegroep moet gaan komen. (1-2 of 2-3).
Oorzaak; er worden in heel Haarlem minder kinderen geboren. De huizenmarkt werkt
ook niet mee.

Inspectiebezoek is op 14 maart. Er is nog niet helemaal duidelijk of de inspectie ook
ouders wil spreken.
De school werkt hard aan het compacten en verrijken i.v.m. talentbegeleiding.

Alice; Is er een vervanging voor Marguerite? Silvia: in eerste instantie zal het een
noodscenario worden, maar het vertrouwen is er dat het opgelost wordt.
Gemma zal na de kerstvakantie op ondersteuning ingezet worden. In mei 2022 gaat
zij met pensioen.

Volgende vergadering:
Maandag 14 februari, Reviusstraat (of online).


