
Piet Mondriaan
openbare basisschool

OBS Piet Mondriaan – Vergadering Medezeggenschapsraad
Datum: 25 april 2022

Tijd: Start 18.00 18.30 uur
Locatie: Teamruimte

Voorzitter: Frank Notulist: Nienke

Afmeldingen: Jochem, Barbara, Jaafar

18.00 Vergadering start

1. Notulen en actiepunten vorige vergadering
Opmerking van directie over NT2 kinderen, staat niet goed vermeld in notulen; het moet zo zijn: NT2
onderwijs voor 0,1 op de formatie en 2 keer per week wordt dit van buitenaf door een extern bureau
geregeld!

2. Punt n.a.v. paasontbijt
Paasontbijt en kerst zo min mogelijk voedsel verspillen, veel minder opties en wellicht centraal inkopen
drinken, sap, melk, thee? In ieder geval beter over nadenken.

18:30 Directie neemt deel aan vergadering:

3. Nieuwe leerlingen uit Oekraïne
Er zitten nu 10 kinderen op de Piet Mondriaan, ze zitten in het hotel Abcoude. Kinderen zijn geregistreerd.
Er zijn kinderen gekoppeld per twee over de scholen verdeeld. Er is een programma vanuit LOWAN, dat is
onderwijs in het Oekraïens. De communicatie met kinderen en ouders is nog lastig.
Moeilijkst is eigenlijk de kinderen uit groep 4. Kleuters gaan heel makkelijk. In groep 6 en 8 zijn ze meer op
computers gericht. Vorige week is er een tolk geweest hele dag. De tolk heeft met de leerkrachten en IB-er
hele dag alle kinderen doorgenomen.
Ouders geven aan dat ze het liefst terug willen.

4. NPO gelden
We hebben een bestemmingsreserve gemaakt en dat mag tot 2025. De gelden die niet besteed zijn
mochten meegenomen worden naar 2023 etc.
Het is dus meer structureel inzetbaar, ondanks dat het maar tot 2025 geldt.
Veel materieel aangeschaft!

● Aan het einde van boekjaar 2021 zijn de NPO-gelden niet volledig besteed (onvoldoende inzet
was mogelijk via “personeel”). Restant in bestemmingsreserve NPO (besluit 1 november).

● De bestedingsmogelijkheden van de NPO-bekostiging loopt twee jaar langer door. Hiermee
vervalt een zekere tijdsdruk.

● Einde dit schooljaar (juli 2022) op grond van de halfjaarcijfers 2022 de NPO-uitgaven nader
bezien.
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5. Gebouw zaken
Fase 1 van de led-verlichting is uitgevoerd. Alle lokalen hebben nu LED verlichting. Alleen
waar het gebouw gedeeld wordt moet nog worden vervangen.
Er is geen subsidie ontvangen maar wel een gunstige regeling. Licht is fel maar er is goed
over nagedacht wat het beste past bij digibord licht.
- Fase 2 volgt zsm
Gesprekken met de gemeente worden gevoerd over andere maatregelen (zonnepanelen,
sedum)
Schoolbestuur kan geen subsidie vragen, de gemeente kan dat wel.

6. Formatie
Voortgang & Studenten
Na een gesprek vandaag hopen we de formatie rond te krijgen. Het dreigt te gaan lukken dus
dat is heel fijn! Vanuit het team worden er via via toch ook nog steeds nieuwe leerkrachten
gevonden.
We hebben volgend jaar ook een LIO-stagiaire op school.

7. Bekostiging scholen en de nieuwe systematiek per 2023

Rijksbijdrage is nu nog geënt op 140 parameters. Scholen voor het basisonderwijs krijgen vanaf 1
januari 2023 één basisbedrag per leerling en per school. Dus geen aparte budgetten voor
personeel en materieel (materieel is onder andere leermiddelen en onderhoud van de gebouwen).

Schoolbesturen kunnen dit geld naar eigen inzicht besteden. Ook wordt het hele bedrag vanaf dat
moment per kalenderjaar vastgesteld en niet meer per schooljaar. De reguliere teldatum gaat naar
1 februari van het vorige kalenderjaar. Voorbeeld: het bedrag voor het kalenderjaar 2023 wordt
vastgesteld met de teldatum op 1 februari 2022.

Met de wet wil het kabinet de bekostiging voor scholen in het basisonderwijs eenvoudiger en
voorspelbaarder maken.

● Eenvoudiger: 130 rekenregels gaan naar ongeveer 30 regels. Dat maakt de berekening en
de verdeling van het geld eenvoudiger voor de scholen. Ook wordt het voor de
medezeggenschapsraad of de Raad van Toezicht van de school eenvoudiger om de
bekostiging te controleren.

● Beter voorspelbaar: de bekostiging wordt per kalenderjaar (in plaats van schooljaar)
vastgesteld. Zo krijgen scholen op hetzelfde moment inzicht in de volledige bekostiging.
Het aantal leerlingen dat een school heeft, is belangrijk voor de hoogte van het bedrag
dat scholen krijgen.

Met de wijziging verandert de manier van berekenen van het geld dat een schoolbestuur krijgt.
Door deze andere berekening kan een schoolbestuur vanaf 2023 iets meer of iets minder geld
krijgen. Voor de eerste 3 jaren is er een overgangsregeling. Hierdoor krijgen scholen de tijd om hun
uitgaven aan te passen aan de nieuwe situatie. Je mag ook een voorschot aanvragen.

Het wordt veel eenvoudiger. En medezeggenschapsraden kunnen nu de zaken beter volgen.

8. Wvttk:
Opties voor paasdozen te groot!
Afval beperken, grootverpakking ook handiger.
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Kerstdiner ook beperkter, tosti en worstenbroodje en poffertjes was heel makkelijk en daardoor
overzichtelijker. Belangrijk is dat het team zich bewust wordt. Dit zal worden teruggekoppeld naar de
verschillende commissie en in het team besproken worden.

Afsluiting punten met directie

9. Nabespreking
Geen bijzonderheden
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