
Notulen MR-vergadering 30 januari 2017 

 

Aanwezig: Margreet, Peter, Evy, Freek, Willy (Arjen Kiers vertrekt na het stuk begroting) 

 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Notulen zijn goedgekeurd en worden op de website geplaatst. 

Aanvulling: Margreet heeft een gesprek gehad met Bart van Vaassen over de verkeerssituatie 

bij de Singelier. Daar is gemeld dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. De gemeente wil hier 

niet direct iets mee doen omdat het beleid is om auto’s bij de school te weren. Hiermee 

zouden ze het autoverkeer faciliteren. In juni komt er een evaluatie en wordt zowel de school 

als de ouders uitgenodigd door de gemeente. 

De verkeersituatie is verbeterd door het eenrichtingsverkeer en parkeerverbod. Margreet 

heeft een paar keer ouders aangesproken en tot nu toe wordt het verbod redelijk nageleefd. 

Afvalbeleid: De gemeente heeft laten weten dat ze onderzoek gaan doen naar het splitsen 

van het afval. De leerlingen worden uitgenodigd om een ochtend te gaan kijken hoe dit 

allemaal werkt. 

4. Begroting: 

Arjen Kiers komt uitleg geven over de schoolbegroting en de begroting van Stichting Talent. 

Een aantal punten uit de begroting: 

- Er is een klein tekort op de schoolbegroting. 

- De personele lasten vallen niet meer onder de schoolbegroting maar onder die van de 

stichting. De onderhoudskosten van het gebouw wel. 

- Het extra geld voor passend onderwijs wordt ingezet met personeel, daardoor heeft 

Diever extra formatie en kunnen de groepen wat kleiner gehouden worden. 

- De stichting krijgt geld per leerling vanuit Het Rijk. Dit is echter onvoldoende om de 

kosten te dekken waardoor heel veel stichtingen problemen hebben om de begroting in 

evenwicht te krijgen. 

- De fusiegelden worden onder alle scholen verdeeld. (dit geld is nog tot 2020 

beschikbaar) 

- De stichting is ongeveer 82% van het totale budget kwijt aan salariskosten van het 

personeel. 

- De prognose is dat de Singelier krimpt naar ongeveer 110 leerlingen. Daarna stabiliseren 

de cijfers.  

- Er is nog extra geld beschikbaar uit de reserves van de Stichting. Daarop kan beroep 

gedaan worden als er tijdens het jaar extra (tijdelijk) personeel nodig is. Bv: grote 

instroom in de kleutergroep. 

- Er wordt extra geld in het bijscholen van het personeel gestoken. 

- Er is €20 000 innovatiebeleid. Een school kan zich daarvoor inschrijven met een goed 

plan. 

5. Mededelingen Margreet:  

- De hele school is bezig met groepsplannen. We proberen uit te zoeken hoe de 

administratieve lasten naar beneden kunnen. Iedereen test dit momenteel uit en op het 

einde van het jaar wordt een beslissing genomen over welk systeem het beste werkt. 

- Judith vervangt Cindy in groep 7/8. Cindy gaat het team in Wapse ondersteunen omdat er 

veel ziekte is op het moment. 



- Er is een werkgroep opgericht die gaat kijken naar een nieuw rapport. Er wordt gekeken 

naar een rapport die beter past bij de visie van de school. 

- Er is een vraag gekomen van een ouder over de inzittende verzekering. Margreet gaat dit 

uitzoeken en komt hierop terug in de nieuwsbrief. 

- Volgende week is er een vergadering over de schooltijden. Ook hier volgt informatie. 

Dwingeloo start met het 5-gelijke dagen model. 

6. MR magazine: De kosten voor dit blad zijn erg hoog en de informatie is niet altijd 

toepasselijk. We besluiten dit blad op te zeggen. Evy zoekt uit hoe dit op te zeggen. 

7. Engels: Freek heeft een gesprek gehad op Stad en Esch met Heleen Stolten. Zij vindt niet dat 

de leerlingen in Diever achterblijven bij andere leerlingen op het gebied van Engels. Ze raadt 

vooral aan om de leerlingen veel te laten spreken in het Engels. In het team is dit ook 

besproken en er is ook een werkgroep opgericht die gaat kijken hoe Engels ingevuld kan 

worden. De methode die nu gebruikt wordt in 7/8 bestaat al vanaf groep 5 en het blijkt erg 

moeilijk om in groep 7 in te stappen.  

8. Talentontwikkeling: Er is soms nog moeite om de vorm invulling te geven. De input voor 

groep 7/8 is momenteel weer groter. Er zijn verschillende boeiende workshops gegeven. Er 

wordt veel beroep gedaan op ouders. Peter vraagt over de ouderbetrokkenheid voldoende 

is. Freek vindt dat dit voldoende is. Er zijn tot nu toe voldoende ouders bereid gevonden om 

een workshop te organiseren. Uit de enquête onder de kinderen blijkt dat ze erg tevreden 

zijn over de talentmiddag. 

9. Sparringouders: We bespreken dit punt en in kleine scholen kan dit zeker nuttig zijn. Wij zijn 

van mening dat dit de belasting van de MR alleen maar gaat vergroten. Ouders kunnen 

ideeën aanleveren via de ouders, de ideeën bus op school. Ze kunnen de vergaderingen 

bijwonen en de notulen staan op de website.  

10. Is er behoefte aan een gesprek met Jan Scholte Alberts? Dit is er niet.  

 

Volgende vergadering staat gepland op 29 maart 

  


