
Notulen MR vergadering maandag 23 november 2020 

 

Aanwezig: Nel, Mieke, Eva, Lisa, Carlijn, Jeroen, Lorenz, Debbie 

 

Onderwerpen ter bespreking met schoolleiding: 

Notulen vorige keer: goedgekeurd, losse foto's voor op de website, foto's aanleveren bij 

Mieke. 

Verder kleine aanpassingen doen op formulering van bepaalde zaken.  

 

Onderwerpen namens directie: 

1. Begroting: Voorbesproken met Jeroen. Vragen teruggekoppeld naar Ed Hubert 

(Tabijn). De vragen zijn inmiddels beantwoord. Jeroen merkt op dat de begroting iets 

realistischer ingevuld mag worden. Jeroen vraagt of ze nog een keer een meeting 

kunnen inplannen, met Ed i.p.v. alleen mailen.  

Er is dit jaar een minder groot tekort dan verwacht, dit is positief, maar kijkend naar 

het volgend schooljaar is het van belang mee te nemen dat de begroting is 

gebaseerd op een schatting van een leerlingaantal, hier kan dus nog het e.e.a. in 

veranderen. Aantal groepen blijft vooralsnog gelijk op, dit kan nog veranderen als er 

meer of minder leerlingen komen.  

Het schoolplein kan vanuit de begroting (kan mee in de afschrijving), dan is de 

tegelactie niet meer nodig. TAKO doet hierin ook een bijdrage. Er moet wel een 

nieuwe offerte aangevraagd worden, daar de oude te lang geleden gemaakt is en 

mogelijk niet meer kloppend is. Geld dat over is kan evt voor extra toestel of 

buitenspeelmateriaal gebruikt worden. Het bedrag voor het schoolplein is in de 

begroting opgenomen onder het kopje 'investeringen/meubilair'  

Er wordt verder nog opgemerkt dat het ziekteverzuim op Kornak erg laag is en het 

team met plezier werk. Is het mogelijk om vanuit de begroting extra geld vrij te 

maken om het werkplezier te blijven bevorderen d.m.v. presentjes uitjes etc. Nu staat 

daar een bepaald bedrag per persoon voor. Nel geeft aan dat dit binnen Tabijn een 

afgesproken bedrag is (bedrag voor teamuitje), maar dat daar binnen Kornak 

variabel mee omgegaan wordt. Presentjes, lunch met team op studiedagen etc. gaan 

in principe niet van dit bedrag af.    

      

 

2. Businesscase peutergroepen: Meeste ouders hebben aangegeven dat ze dagopvang 

willen, daarom is het de beste keuze om daar mee aan de slag te gaan (in ieder 

geval bij de start van de peuteropvang). Eva/Jeroen vraagt of het mogelijk is om de 

tijden ook gelijk te trekken met de schooltijden. Hier gaat de voorkeur niet naar uit, 

omdat dit qua personele bezetting niet haalbaar is. Als je gaat kijken naar de 

concurrentie is dat misschien wel een goede optie.  
Kinderen van medewerkers kunnen voorrang krijgen, Nel gaat de vraag over korting 

nog even nakijken.  

Waarom is de peuteropvang duurder dan de opvang in de buurt? Wat bieden wij 

extra? Goed over nadenken hoe we onze peuteropvang in de markt zetten en wat wij 



anders of beter aanbieden dan andere organisaties in de buurt, voordelen van 

peuteropvang bij Kornak. 

 

3. Diverse oudergeledingen zullen we t.z.t. samenvoegen wanneer we zijn overgegaan 

naar IKC, kijken hoe dat vormgegeven moet worden. Voorbeeld twee keer per jaar 

met iedereen, andere keren in kleinere groepen. Volgende keer komen we nog terug 

op dit punt.  

Binnen het IKC willen we meer professionele begeleiding aanbieden waar mogelijk 

onder schooltijd. Hierbij denken aan logopediste, fysio, praktijk Wijs. Daarnaast willen 

we een breed aanbod van buitenschoolse activiteiten te denken aan: muziekles 

vanuit een muziekschool, sport etc.. Alles komt onder de vleugel van de directie te 

vallen. Het functiehuis binnen de school moet aangepast worden.  

 

4. Vernieuwde functieboek: alvast ter inzage, er moeten verschuivingen plaats gaan 

vinden. Hier moet verder over nagedacht worden/verder uitwerken. Dit komt terug op 

de volgende vergadering. 

 

Mededelingen/ingekomen stukken: 

1. Update schoolplein: Het hele bedrag komt vanuit Kornak/Tabijn (opgenomen in de 

begroting). Er moet op korte termijn een afspraak gemaakt worden, zodat er een 

planning gemaakt kan worden. Nel prikt een aantal mogelijke data met Wil Kaandorp.  

 

2. Mails/opmerkingen ouders: Vraag hoe het nu loopt op het nu aan de kant van het 

oude bijgebouw. Ouders zouden graag een aansluiting zien op de bestaande paden. 

Ouders kunnen redelijk afstand bewaren.  
 

 

3. TAKO/OR ouderbijdrage wordt geïnd d.m.v. WIScollect, 60% is tot nu toe betaald. 

Het is niet bekend of alle ouders de mail met het betaalverzoek hebben ontvangen. 

Voorstel: aan de leerkrachten vragen de email adressen van de ouders te checken 

(in Social Schools en Esis) of deze overeen komen, het emailadres in Social Schools 

is het juiste adres. Mochten er adressen niet kloppen kunnen ouders alsnog een 

betaalverzoek krijgen op hun juiste emailadres.  
 

4. WVTTK: Lorenz geeft aan het gesprek over Corona gemist te hebben als 

agendapunt. Nel geeft nog even een korte toelichting. Op dit moment gaat het goed 

binnen het team/de school. Lorenz vraagt zich af hoe de communicatie verlopen is 

wanneer er een leerkracht positief getest was. Communicatie is goed verlopen 

ouders en kinderen waren snel op de hoogte en zijn hier goed/discreet mee 

omgegaan. Is er onrust onder de leerkrachten nu duidelijk is dat kinderen COVID wel 

kunnen overbrengen? Er is geen grote onrust onder de teamleden, maar natuurlijk 

zijn er wel zorgen. We hopen dat ouders open en eerlijk communiceren wanneer er 

positieve testen zijn binnen een gezin en dat ouders op de juiste manier en volgens 

de richtlijnen handelen. Uitzonderingen daar gelaten. Lorenz vraagt of er een positief 

stukje in het Kornaknieuws op zijn plaats is m.b.t. ouders die open communiceren 



over besmettingen en verkoudheden e.d. om ouders weer even scherp te krijgen en 

houden. 
Lisa vraagt nog iets over de werkdrukgelden. De laatste periode komt het regelmatig 

voor dat ambulante dagen komen te vervallen i.v.m. ziekte en er geen andere inval te 

krijgen is. Komt er vervanging/compensatie als je een ambulante dag mist door 

ziekte van een andere collega? Is daar iets voor te regelen? Daar moet even over 

nagedacht worden.   

 

Onderwerpen te bespreken binnen de MR: 

Activiteitenplan van de MR bespreken via mail.  


