
De MR vertelt…       Naarden, mei 2022 

 
16 mei jl. heeft de MR vergaderd en er is onder andere gesproken over het 

vakantierooster 2022-2023, de financiële rapportage van de SKBNM tot en met 
december 2021 en het verzoek van de directie om 29.000 euro van de TSO-
middelen te besteden aan het vergroenen en verduurzamen van het schoolplein. 

 
Vakantierooster 2022-2023 

De MR heeft een positief advies gegeven over het voorgestelde vakantierooster 
2022-2023. De vakanties zijn bepaald in het overleg tussen de besturen van de 
basisscholen en middelbare scholen in Naarden/Bussum. Hierdoor zijn de 

vakanties voor alle scholen in Naarden/Bussum gelijk. De directie zal t.z.t. de 
vakanties publiceren. 

 
Financiële rapportage SKBNM tot en met december 2021 
De MR heeft geconstateerd dat de SKBNM financieel stabiel is en dat er een buffer 

is van ruim 73.000 euro aan TSO-middelen is. Dit is een behoorlijk bedrag. De MR 
is positief ten aanzien van de financiële rapportage en heeft geadviseerd te 

onderzoeken of een deel van dit bedrag besteed kan worden aan het inzetten van 
personeel van de SKBNM om met de kinderen te lunchen, zodat de leerkracht 

langer pauze heeft. Uiteraard dient er een gezonde buffer over te blijven. 
 
Vergroenen en verduurzamen schoolplein 

Hoewel we een schoolplein hebben met mooie speeltoestellen, bestaat de wens 
om het schoolplein te vergroenen en verduurzamen. Dit komt het speel- en 

leerplezier van leerlingen ten goede. Om dit te realiseren, zullen de daarvoor 
bestemde NPO-gelden gebruikt worden. Daarnaast stelt de directie voor om 
29.000 euro uit de TSO-middelen te gebruiken, zodat er een budget van 125.000 

euro is. Aangezien er op dit moment ruim 73.000 euro aan TSO-middelen zijn, is 
de MR positief ten aanzien van het gebruik van 29.000 euro uit de TSO-middelen 

voor het vergroenen en verduurzamen van het schoolplein. Daarbij geeft de MR 
het advies om leerkrachten en leerlingen bij het ontwerp te betrekken. 
 

Afscheid Eugenie 
Helaas gaat Eugenie de Godelindeschool en daarmee ook de MR verlaten. Wij 

bedanken Eugenie voor haar inzet en wensen haar het allerbeste! 
 
GMR 

Op 21 april, nog net voor de meivakantie, heeft de GMR voor het eerst sinds het 
loslaten van de coronamaatregelen fysiek kunnen vergaderen. Het was fijn om 

elkaar weer te treffen en met Fije, Roel en Ulrike van gedachten te wisselen over 
onder meer het Bestuursformatieplan 2022-2023, de Regeling Generatiepact 
Talent Primair 2022, het thema Werkbeleving en de nieuwe kwaliteitskaarten. Het 

Bestuursformatieplan heeft sinds dit jaar een nieuwe, goed leesbare vorm met alle 
basisinformatie in het document en achterliggende beleidsstukken en analyses als 

aanklikbare linkjes. Het Generatiepact biedt binnen de financiële mogelijkheden 
van Talent Primair ruimte aan collega’s tussen 62 en 65 jaar om minder uren te 
werken, met behoud van salaris en pensioenopbouw. Talent Primair probeert voor 

alle leerkrachten die belangstelling hebben een maatwerkoplossing te vinden. Bij 
het thema Werkbeleving zijn onder andere de eerste uitkomsten van de RI&E en 

de Succes!Spiegel aan bod gekomen. De nieuwe kwaliteitskaarten zijn onderdeel 
van de moderniseringsslag van het Handboek Talent Primair, waarin het beleid van 



de stichting is gebundeld. In een kwaliteitskaart zijn naast een korte, kernachtige 

en SMART beschrijving van het proces linkjes naar handige documenten 
opgenomen. Onder het Financiële beleidsplan hangt bijvoorbeeld de 

kwaliteitskaart Jaarbegroting opstellen, met een toelichting en een format voor de 
begroting. Voor meer informatie over deze onderwerpen kun je terecht bij Rudolph 
Donkers, het GMR-lid van jouw school. 

 
De volgende GMR-vergadering is de overlegvergadering op 30 juni, alweer de 

laatste vergadering van dit schooljaar. Dan staan niet alleen de besteding van de 
NPO-gelden, het jaarverslag van de Klachtencommissie en de evaluatie van het 
Beleid bovenformatief aannemen op de agenda, maar ook de Jaarrekening 2021 

en de Eerstekwartaalrapportage van 2022. Daarnaast kijken we als GMR terug op 
ons eigen functioneren en evalueren we onze deelname aan de Binnenkringen. We 

hopen ook de opvolgers van de vertrekkende GMR-leden te begroeten. 
Als je het interessant vindt om over bovenschoolse dossiers mee te denken, kun 
je overwegen om toe te treden tot de GMR. Voor verschillende scholen zoeken we 

nog GMR-leden, dus grijp je kans! 
 

Toehoorders (ouders en personeel) zijn van harte welkom bij de 
overlegvergaderingen. Wil je een vergadering bijwonen? Meld je dan uiterlijk drie 

dagen voor de vergadering aan bij Carin Smits (ambtelijk secretaris GMR, 
carin.smits@xs4all.nl). 
De notulen van alle vergaderingen zijn openbaar en worden zo geschreven dat ze 

ook goed leesbaar zijn voor iemand die niet aanwezig was. Wil je de GMR-notulen 
ontvangen? Ook dit kun je per mail doorgeven aan Carin. 

 
 
 
De volgende MR vergadering is op 28 juni 2022. 


