
 

 
Notulen extra MR 20 mei 2021 
 
Locatie  : via Teams 
Tijd  : 20.00 uur start vergadering 
Voorzitter : Marco van der Geer 
Notulist : Regina Pitstra-Mudde 
Aanwezig  : Eric van Dal, Kiki Aarns, Manon Calicher, Saskia Wongsoredjo en Hans Verweij 
 
Agenda extra MR: de volgende onderwerpen zullen worden toegelicht/besproken: 
1. voortgang formatie/plan NPO gelden 
2. voortgang invulling vacature ouderlid MR 
 
1. Voortgang formatie/plan NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs) 
De inzet van de formatie op school wordt toegekend op basis van het aantal leerlingen. De vaste peildatum 
hiervoor is 1 oktober. Een paar jaar geleden is een extra peilmoment op 1 januari toegevoegd. Het Ministerie van 
Onderwijs heeft eind 2019 besloten om extra gelden beschikbaar te stellen om de werkdruk terug te dringen. Daar 
komen nu de gelden van de NPO regeling bij.  
Aan de besteding van de gelden uit de NPO regeling zijn voorwaarden verbonden. Een voorwaarde is dat de 
gelden worden ingezet ten bate van onderwijsondersteuning aan leerlingen en dat dit een blijvende bijdrage levert 
aan ontwikkeling van de leerlingen. Op dit moment betekent dat voor onze school dat er bovenop de vaste formatie 
de volgende extra gelden worden toegekend:   
1. 0,8fte (=4 dagen) vanuit Werkdruk regeling 
2. 0,65fte (=3,5 dagen) vanuit NPO regeling  
 
In september/oktober zal bekend worden de exacte hoogte van de NPO gelden waar elke school recht op heeft. 
Om Deltascholen nu alvast de mogelijkheid te geven een formatie op te stellen waarin deze extra formatie-uren zijn 
verwerkt heeft het College van Bestuur van Delta op basis van de voorwaarden van de NPO-regeling een 
verdeelsleutel toegepast voor haar scholen. Het is mogelijk dat aan het begin van het nieuwe schooljaar 2021/2022 
uiteindelijk nog een kleine extra NPO vergoeding wordt toegevoegd.  
 
De formatie voor 2021/2022 is de afgelopen weken in goed overleg besproken met de leerkrachten en MR.  
De grootste groep leerlingen zitten in de onderbouw (groep 1 t/m 4). De inzet van de extra gelden zullen vanaf het 
nieuwe schooljaar 2021/2022 als volgt worden ingezet:  
1. alle klassen krijgen 1 dag in de week extra co-teaching dat betekent 1 dag een dubbele leerkracht in de klas. 
2. alle klassen op vrijdag gymles van vakleerkracht 
3. alle klassen krijgen muziekles van vakleerkracht (incl. muziekmethode) 
4. alle klassen gaan lezen met leesmethode LIST waarbij de school een bibliotheek zal opzetten/inrichten. 
5. Twee leerkrachten krijgen ambulante tijd om als event manager de extra activiteiten te organiseren. 
6. Interne begeleiding wordt met een halve dag uitgebreid. 
 
NPO gelden die mogelijk niet worden benut bij aanvang van het nieuwe schooljaar kunnen worden “gespaard” om 
later alsnog te worden ingezet. 
Binnenkort zullen ouders via Social Schools worden geïnformeerd over de formatie 2021/2022.  
 
2. Voortgang invulling vacature ouderlid MR 
Op de vacature ouderlid MR heeft de MR vijf reacties ontvangen. Deze ouders hebben met Eric en/of Regina 
contact gehad en drie ouders zouden zich graag kandidaat stellen voor de digitale verkiezingsronde.  
Binnenkort ontvangen alle ouders via Social Schools een brief waarin de kandidaten zich kort voorstellen. Er kan 
dan digitaal (anoniem) een keuze worden gemaakt voor een kandidaat. Na het verlopen van de stemperiode zullen 
de stemmen worden geteld en zal het nieuwe ouderlid MR worden bekend gemaakt.  
Om er voor te zorgen dat deze verkiezing zorgvuldig verloopt worden de volgende punten nog nader uitgezocht: 
Aktie Eric: contact met betreffende ouders om te informeren over verkiezingsprocedure en verzoek om 
voorsteltekst. Uiterlijk 28 mei aanleveren. 
Aktie Hans: contact met Michel Habraken hoe anoniem digitaal kan worden gestemd via Social Schools 
Aktie Regina: wie mogen stemmen? Beide ouders, leerkrachten, schoolleider, leerlingenraad? 
 
Volgende MR vergadering is gepland op maandag 21 juni om 18.00 uur 


