
Notulen MR-vergadering 17 maart 2022 
 
19:30 uur 
 
Afwezig: - 
 

1. Opening om 19:38 uur. 
 

2. Notulen 19 januari 2022: 
Notulen vastgesteld. 
 

3. Formatie (zie praatpapier):  
Vanuit de begroting kunnen we komend schooljaar weer 4 groepen vormen. 
Gebaseerd op het leerlingenaantal krijg je een bekostiging van het rijk. Er wordt 
uitgegaan van ongeveer 25 leerlingen per leerkracht. Dit komt bij ons met zo’n 100 
leerlingen dus neer op 4 groepen.  
1 oktober was altijd de peildatum voor het aantal leerlingen. Vanaf dit jaar (2022) is 
de peildatum veranderd naar 1 februari. Het geld dat gebaseerd wordt op dit 
leerlingenaantal krijgt de school pas het jaar erop. 
 
Het leerlingenaantal daalt in het volgende schooljaar. Het aantal geboortes was 4 
jaar geleden niet zo hoog.  
 

4. Personele bezetting op dit moment: 
Het is een onzekere tijd. Carola en Christa zijn aan het re-integreren. Carola 
verwacht de komende weken goed op te kunnen bouwen. Christa hoopt na de 
meivakantie 4 keer 5 uur op school te zijn. De bond is ermee bezig mensen na 3 jaar 
pas in het 2e spoor te zetten, vanwege Corona. 
Sara Albertoe is op de uren van Christa aangenomen ter vervanging. 
 
We mogen 4 OP (onderwijspersoneel) inzetten. LO staat voor 
leerkrachtondersteuner en OOP is onderwijsondersteunend personeel.  
 
Kunnen NPO-gelden nog invloed hebben?  
NPO-gelden kunnen we inzetten voor onderwijsassistentie voor een langere tijd of 
een extra leerkracht voor een kortere tijd (want een leerkracht is duurder). Quinte 
werkt op deze gelden. Liesbeth werkt ook op subsidies en op de vervanging van 
Janneke.  
Voor de muziekdocent wordt gekeken welke subsidie we kunnen krijgen en een 
stukje van NPO-gelden gaat hier ook naartoe. Engels wordt ook weggeschreven 
onder de NPO-gelden (op het vak drama). 
 
Het geld moest binnen 2 jaar besteed worden, maar dat mag nu binnen 3 jaar. Er 
komt niet méér geld. 
Van de werkdrukgelden betalen we onderwijsassistentie en de sportcoaches. 
 
Als er iemand ziek is, wordt die betaald vanuit het vervangingsfonds. Daar is het 
bestuur bij aangesloten. Een leerkracht kan dan alleen vervangen worden door een 
leerkracht en een onderwijsassistent door een onderwijsassistent. Een leerkracht 
mag bijv. niet een dag invallen voor een onderwijsassistent.  
ZZP’ers worden niet betaald vanuit het vervangingsfonds. Hierdoor heeft de PWA 
grote personeelskosten, omdat wij een ZZP’er in dienst hebben. Als stichting moeten 
we gezamenlijk in de plus eindigen, daarom is het geen drama dat de PWA in de min 
eindigt. De stichting staat nooit te veel in de plus, want het geld is voor de leerlingen 



en dit moet besteed worden. Er wordt niet te veel opgepot.  
 

5. Nieuw MR-lid Folkert Miedema/wanneer afscheid Marjo: 
Marjo mag geen MR-lid meer zijn, omdat ze binnen de stichting gaat werken. Anders 
hebben we te veel personeel in de MR ten opzichte van het aantal ouders. In de 
GMR is hierover ook gestemd. Marjo mag daar tijdens personele stemmingen niet 
meedoen, maar verder is het geen probleem om lid te blijven van de GMR. 
 

6. Rolverdeling MR: 
Marjo is nu voorzitter, dus we hebben een nieuwe voorzitter nodig. Michelle neemt 
het voor nu over. Over 1 of 2 jaar kijken we weer wie het dan overneemt. 
 

7. Tussenresultaten februari 2022: 
Wat is er in het team besproken? 
De resultaten van de Cito in februari zijn besproken. Op groepsniveau wordt bekeken 
of er opvallende zaken zijn. We bekijken krachtsignalen en zorgsignalen. 
 
We zijn op de PWA iets achteruitgegaan, te verklaren door Corona en de problemen 
met de (wisselende) bezetting. 
 
Wat zijn de plannen? 
Het team was al bezig met een traject voor begrijpend lezen, want dat vak valt al 
langer negatief op in de resultaten. Ook rekenen viel deze keer op. Rekenen is wel 
goed gemaakt, maar de resultaten zijn wel gezakt.  
Er wordt nu gekeken met welke kleine interventies we verbeteringen aan kunnen 
brengen.  
 
Zitten we landelijk gezien gemiddeld met onze scores?  
Er is een overzicht van wat andere scholen landelijk hebben gedaan, maar Cito heeft 
de normering van het leerlingvolgsysteem niet aangepast. 
Volgende week heeft Jacqueline een kwaliteitsgesprek waarin de 8 scholen van onze 
stichting worden vergeleken. Ervaringen worden uitgewisseld, cijfers naast elkaar 
gelegd. Jaarplannen worden ook bekeken om samen aan te werken. Er zijn 
onafhankelijke externen betrokken bij dit proces. Op deze manier kunnen we de 
PWA wel vergelijken met een aantal scholen uit de buurt. 
 
De inspectie kijkt niet meer naar de scores van Cito, alleen naar de scores op de 
eindtoets van groep 8. Het team overweegt de IEP-toets als leerlingvolgsysteem te 
gaan gebruiken, maar het is nog niet duidelijk of dit mag van het bestuur. De IEP-
toets wordt bij ons al wel ingezet als eindtoets in groep 8. De PWA is de enige school 
binnen de stichting die niet de Cito als eindtoets gebruikt. 
 
De kleuters worden gevolgd met KIJK. Er zijn niet veel hiaten, ondanks het 
thuisonderwijs. Hooguit de beginnende geletterdheid. Meer spelen in de groep was 
de insteek (en dit doen ze thuis tijdens Corona ook). 
 

8. Sportdag 22 april middag vrij? 
Op 22 april wordt door de sportcoaches de Koningsspelen georganiseerd. Dit duurt 
tot 11:30 uur. Het verzoek van het team is om de leerlingen om 12:00 uur uit te laten 
zijn, in plaats van om 14:00 uur. ’s Middags kun je na een sportdag niet meer 
werken, dus is het geen zinvolle besteding van de tijd. De MR stemt in met het 
verzoek. Jacqueline communiceert dit via een bericht op SocialSchools met de 
ouders en zet het ook op de kalender op SocialSchools. 
 



9. Rondvraag: 
Zijn er signalen dat er vluchtelingen naar Altena komen? 
Alle vluchtelingen die tot nu toe naar Nederland zijn gekomen, zijn niet ingeschreven, 
dus er is geen beeld van waar ze zijn of hoeveel het er zijn. 
Jacqueline heeft een verzoek van de gemeente gekregen om het door te geven als 
we vluchtelingkinderen op school krijgen (hoeveel, leeftijd en geslacht). Deze 
kinderen hebben recht op onderwijs, ook al zijn ze nog niet ingeschreven in 
Nederland.  
Er komen 2 opvanglocaties in Altena (in Werkendam en Rijswijk). 
 

10. Sluiting om 20:55 uur. 
 


