
 

 

Notulen MR-vergadering” - PWA Uddel – woensdag 24 november 2021 

20.00 uur  online 

(notulist Willeke) 

 

 

1. Opening door Hilde 

2. Mededelingen :  

Duurzaamheid 

We zijn bezig met te onderzoeken welke duurzaamheidsverbeteringen er op onze school 
gerealiseerd kunnen worden. 

Personeelstekort 
Als directeuren/bestuur wordt er gekeken welke maatregelen met effect op de korte en 
lange termijn nodig zijn en we kunnen nemen om te werken aan het personeelstekort. 
Er zijn scholen binnen CNS waar al verschillende keren kinderen thuis kwamen te zitten 
omdat er geen vervanging is. Bij ons gelukkig nog niet gebeurd maar stel dat er 
meerdere collega's in quarantaine moeten, dat krijgen we ook op de PWA de 
personeelsbezetting niet meer rond. 
 

Overblijven 
N.a.v. notulen vorige keer: de planning is gelukkig rond gekomen. Er zijn ouders waarvan 
de kinderen normaal gesproken niet overblijven die helpen en ook Colinda staat op het 
rooster. 
De andere opmerking over de geheimhoudingsverklaring. Deze zijn naar voren gehaald 
vanuit de aanbevelingen die er komen rondom AVG. Voor de zomervakantie heeft elke 
directeur een eerste overleg gehad. Daar kwam onder andere uit dat zo’n document 
mistte voor vrijwilligers. Omdat het hier ter sprake kwam is er een opzet gemaakt en 
naar hen gestuurd. Zij hebben het helemaal AVG-proof gemaakt. Inmiddels hebben de 
vrijwilligers dit ingevuld. Voor een voorbeeld hiervan zie een andere bijlage bij de mail.  
 

NPO-gelden 
De NPO-gelden zijn helemaal in de begroting weggewerkt. Bij directie is  een overzicht 
van wat er wordt besteed waaraan. Maar in het totaal zie je het niet. Door deze gelden 
kon er wel iets rianter begroot worden omdat je een flink bedrag extra hebt.  
 

Schoolplein 



De bedoeling is om het plein in twee etappes te gaan renoveren. De eerste etappe is 
met de subsidie van de provincie en ons eigen geld. De tweede etappe is met de 
subsidie van de gemeente. De ontwerper is nu met Colinda en de gemeente aan het 
kijken hoe we dat dan het best kunnen verdelen.  
Het doel is dat de eerste etappe voor de zomervakantie klaar is. Lijkt heel strak gepland 
maar volgens de ontwerper moet het kunnen.  
 

Nieuwe leerlingen 
Aanmeldprocedure is afgelopen jaar aangepast. Die heeft mr  in kunnen zien. Voor meer 
info:  
https://www.pwauddel.nl/praktische-informatie/kind-aanmelden/ 

De bedoeling is om in januari een bericht naar ouders te doen maar ook via uddel.info 
dat ouders kunnen aangeven dat zij een kind willen aanmelden. De ouders zullen dan 
met het kind worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.  
Dit jaar zijn er al veel gesprekken gevoerd. We merken dat dit echt een meerwaarde          

heeft.  
 
Notulen vorige vergadering  8 september 
 
-ouderbijdrage verschilt per school, maar je moet het verantwoorden. Het is altijd vrijwillig.  

-lid van de mr mag er 2 keer  3 jaar in. Na een onderbreking van minimaal een half jaar is 

betrokkene weer herkiesbaar. 

 

3. Corona update, zijn er aandachtspunten 

Personeel houdt weer afstand. Dankbaar dat er nog geen klas naar huis is gestuurd. We 

wachten af wat er 26-11 in de persconferentie weer gezegd wordt. Wellicht dat n.a.v. 

hiervan weer het e.e.a. naar ouders gecommuniceerd wordt. 

4. Begroting  

Vraag vanuit mr:  

-waarom daalt fte van personeel terwijl leerlingaantal stijgt naar 120, wat ook  zo lijkt te 

blijven. 

We danken Colinda voor het indienen en toesturen van de begroting. 

5. GMR onderwerpen 

Er is een nieuwe voorzitter: Henk Oudshoorn 

6. Sluiting 

 

https://www.pwauddel.nl/praktische-informatie/kind-aanmelden/

