
 Vergadering  6    di 28 juni 2022 – 19.30 uur 
(Dick aanwezig vanaf 20.00 ) 

 
 

 
 

Datum  Onderwerp Actiehouder  Opmerkingen  Status  

14/9  
Project groep 
Schoolverlaters  

Millie -> Alain 

Doel: zie notulen 9-12-21  

Inzicht geven in hoe het oud-
leerlingen vergaat, zodat men 
geholpen kan worden in de keuzes 
voor eigen kinderen. 

Enquête: naar welke school ben je 
gegaan, hoe presteer je daar, hoe vind 
je dat Het Podium je goed heeft 
voorbereid, mis je zaken hierin; vind je 
het goed dat ouders/leerlingen 
contact met jou opnemen indien ze 
jouw school ook overwegen? Reünie 
organiseren.  

David Baum wil hierbij 
betrokken zijn, voorstel samen 
met iemand vanuit de MR en 
Elma. 

Er is al het een en ander al 
gebeurt. Dus er is al een start 
punt en dan kijken wat we 
kunnen aanvullen hoe doen de 
kinderen het en klopt het 
advies na 3 jaar met het advies 
zoals dit is gegeven.  

Alain zal aansluiten bij David.  

Wordt opgeschoven naar 
volgend schooljaar 

9/12 

Missie: ouders meer 
betrekken bij de 
school dan normaal 
wat is de juiste 
invulling hiervan? 

Alain/Dick 

31-3 Waarin zie je dat er meer dan 
normale ouderbetrokkenheid is? → 
Dick kijkt of hier al iets over in het 
nieuwe schoolplan staat. 

 

 

     

 
6e vergadering      di 28 juni 2022 – 19.30 uur  
Dick aanwezig 20-21u.     
  

 

• Voorbespreking MR 
o Concept planning MR 2022-2023, data vaststellen vergaderingen 

Data zijn akkoord. 
Invulling 19 januari sessie met ouders. Open vergadering. Wel duidelijk bepalen welk doel. 
Onderwerpen bepalen en inhoudelijk hierover praten. o.a Lerarentekort/ evaluatie school 
om in gesprek te gaan met ouders. Format van te voren bepalen.  
Uit elke klas kijken dat e minimaal 1 vertegenwoordigt de klas. 
 

o Terugkoppeling procedure en uitkomst formatie (instemmingsrecht PMR) 

• Concept formatie plan loopt tussen 2 vergaderingen in. De lerarengeleding moet hier we 
instemming MR/PMR krijgen. Kijken dat je dit als vast onderdeel erop zet ook in 
teamvergadering. 7 juni 2023 
 
Informatieavonden: kraampje oudervereniging MR ook laten aansluiten. 
12 sept groep 1/2/6  
13 sept groep 3/5 
15 sept groep 4/7  



Monique – Sanne zullen dit doorgeven aan leerkrachten zodat ze dit tijdens hun info avond 
aandacht aan besteden in een slide presentatie.  

1. Opening en vaststellen agenda
Akkoord

2. Acties Notulen
toelichting NPO gelden in nieuwsbrief geplaatst

3. Goedkeuring inzet NPO-gelden 2022-2023 (instemmingsrecht MR)
Hier is nog geen bijlage van. Dick heeft komende week kwartaal gesprek bestuur en 
controller. En dan kunnen we hier scherper zien.
Wij gaan groot deel van de NPO gelden in de formatie zetten. Vertaling is nog niet 
beschikbaar. Deze zal na 6 juli duidelijker zijn.
Wat is nodig voor subsidie vrij rooster en NPO om deze formatie te draaien en dan kijken wat 
hebben we nog aan geld over en dan kijken naar plannen die we volgens NPO dan nog 
mogen realiseren.
We stemmen er mee in om de NPO gelden de formatie door kleinere klassen te bedienen en 
daarmee dat achterstanden die is onstaan tijdens Corona – hiermee op te lossen…

4. Concept Werkverdeling Plan 2022-2023 (instemmingsrecht PMR)
Na de vakantie definitief vaststellen.
Staan dingen als beleidsafspraken die jaarlijks terug komen. En als we dit hebben staan is dit 
het raamwerk en dan kunnen we jaarlijks herijken. Daarom goed met team doorspreken wat 
staat hier nou.
Werkverdeling/Taakverdeling heeft team wel behoefte om dit duidelijk al te krijgen.
Tijd nemen ligt hier een stuk waar we mee uit de voeten kunnen en aantal beleidsafspraken 
waar we beslissing over moeten nemen doen we dat op deze manier moeten we de tijd voor 
nemen.
Staan er nu dingen die beter uitgelegd moeten worden na het team?
Onderlegger ook voor Cupella.

Vanaf groep 5 zijn de klassen kleiner. Dit kan door de extra middelen die beschikbaar zijn 
gesteld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (Coronageld). 
Kinderen die bij alle vakken hoog scoren komen in aanmerking voor extra verrijkende 
activiteiten. Voor die leerlingen gebruikten we Plannex. Dit programma is vanaf augustus niet 
meer te gebruiken. Het Podium gaat opzoek naar een alternatief en iemand die dit kan 
coördineren en aansturen. In samenwerking met de Piet Hein en de Zuiderzee (beide scholen 
binnen het ABSA-bestuur), worden ook verrijkingsochtenden voor groep 5-6 en 7-8 
aangeboden.  

5. Status jaarplan Het Podium 2022-2023/schoolplan (‘22-‘23 – ‘25/’26)
Deze zal worden doorgeschoven na vergadering van september.
Schoolplan werken met Jaarplan afstemmen met ABSA . Langere termijn door de nieuwe
directeur.

6. Schoolgids 2022-2023
Punten rechtsreeks doorsturen naar Ynke zodat ze die kan verwerken.



Ouderbijdrage? Vraag vanuit MR is dit voor nu noodzakelijk om de verhoging door te 
voeren?  Roel is bezig om alles te formaliseren. Vraag nogmaals neerleggen of we de 
verhoging niet in 2 stappen kunnen doen.  
Algemene ledenvergadering komt er aan in oktober.  
Werving nieuwe ouders nodig dit al in de nieuwsbrief benoemd worden..  

  
7. Rol MR bij TSO (instemmingsrecht O-MR) 

Hier is over gesproken tijdens eerder vergadering. Er is een document opgesteld door Esra.  
Deze moet nog wel herijkt worden naar Podium. Gaat er wel om dat we samen doorlopen en 
hoe gaan we dit hier doen. We hebben als MR instemmingsplicht. En dus goed beschrijven 
wat de rol is binnen dit TSO verhaal en dan kan dit op de agenda duidelijk besproken 
worden. 
Nog geen penningsmeester.  
Moet een kas controle komen. Overzicht geeft in  en uitgaven.  
Uitzoeken hoe de rol organisatie Partou is. 
Vergoeding omhoog pas na akkoord vanuit MR Dick zal dit benadrukken richting Esra. 
 

8. Nieuws oudervereniging 

• Designathon, projecten kinderen tussen de 8 en 12 jaar 

• 15-jarig bestaan van Het Podium schooljaar 2022-2023 
(is ook overleg in OV.  
14 april schoolbrede thema gebruiken voor 15 jaar Podium. 
Eventueel kijken naar haalbaarheid gevelvernieuwing.  
 

9. Overige punten afkomstig van Directie/bestuur 
o tevredenheidsonderzoek 

Deze loopt nog wel tot einde van de week. Maar verwacht geen meer aanmeldingen. 
Ook goed om dit proces te evalueren aan de ABSA.  
 
We sluiten de vergadering om 21.15 uur. 
 


