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NOTULEN medezeggenschapsraad O.B.S. De Rythmeen 

schooljaar 2020-2021 

 

 

Datum: 2 juni 2021    Voorzitter: Martijn 

Aanvang: 19.30 uur    Secretaris: Erwin 

Locatie: De Rythmeen    Notulist: Metteke 

 

Aanwezig: Teamgeleding: Berdien, Carmen, Erwin 

  Oudergeleding: Annemarie, Inge, Martijn 

  Directie: Frank, Karin 

Afwezig: - 

 

 

19:30 – 20:30 uur 

 

Vergadering 

 

1. Opening van de 

vergadering 

Om 19:28 uur opent Martijn deze, ingelaste, vergadering. 

2. Vaststellen agenda De agenda is vastgesteld. 

3. Notulen De notulen van de vergadering van 19-05-2021 zijn vastgesteld. 

4. Informatie vanuit de 

directie 

Status schoolscan en de analyse op schoolniveau: op welke basis is/wordt de 

schoolscan gemaakt? Wat is de rol van de stichting OPOD? 

Frank bespreekt de schoolscan, die (onder andere) gebaseerd wordt op de 

middenmeting en de eindmeting van de Cito-toetsen. 

Gisteren hebben directie en team gesproken over de voorgenomen besteding 

van het NPO-geld. Voornemen is om het geld als volgt in te zetten: er wordt 

vier dagen per week een extra leerkracht ingezet om instructie in kleinere 

groepen mogelijk te maken; er komen acht groepen i.p.v. zeven (kleinere 

klassen dus) en er wordt ingezet op nadere aandacht voor (en scholing in) 

technisch lezen en begrijpend lezen. 

Een klein deel van het geld zal door de OPOD worden ingezet voor 

bovenschoolse projecten. Heeft de GMR hier instemmingsrecht in? Dat is niet 

helemaal duidelijk, maar de directeuren hebben dit besluit unaniem 

aangenomen. 

De voorgenomen besteding is nu op papier naar het team gestuurd en zal 

daarna naar de MR worden gestuurd t.b.v. de instemming. 

 

Er is ook nog een ander potje: EHK (extra handen in de klas). Van dat geld 

worden in dit schooljaar al de extra leerkrachten betaald die in kleine groepjes 

http://www.rythmeen.nl/
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leerlingen begeleiden. In de eerste helft van het komend schooljaar zullen 

daarvan twee onderwijsassistenten (en/of een leerkracht in opleiding) worden 

aangetrokken. 

Mag je van het NPO-geld ook leermiddelen aanschaffen? Dat mag. Te 

denken valt aan de boeken die Bianca Lammers mee bracht tijdens de 

eerdere scholing. 

 

Aanvulling vanuit de directie m.b.t. bovenschoolse deel van de NPO-gelden: 

Op dit moment vinden er gesprekken plaats met kandidaten 

(onderwijsassistenten, leraarondersteuners en leerkrachten) om alle 

vacatures op de NPO-middelen in te kunnen vullen. Het totale traject van 

Traineeship (aantrekken van onderwijskrachten, coachen en binden aan de 

organisatie) zorgt er voor dat we komend schooljaar voldoende kwalitatieve 

mensen kunnen benoemen in de vacatures van de NPO-middelen, zodat zij 

onze kinderen kunnen begeleiden in hun leerproces om daar successen in te 

behalen en eventuele leervertraging te verminderen. 

5. Planning • Handreiking AOB m.b.t. NPO als volgorde aanhouden: hoe reëel is het 

tijdspad voor De Rythmeen? (Zie ook: https://www.aob.nl/wp-

content/uploads/2021/04/AOb-Handreiking-Nationaal-Programma-

Onderwijs-primair-onderwijs.pdf) 

De scholing met Bianca Lammers is al ingepland; het jaarrooster 2021-

2022 wordt tenslotte nu al gemaakt. Met het team is ook al gesproken over 

de groepsindeling. 

De scholen wordt gevraagd een plan te maken voor de besteding van de 

NPO-gelden, maar er is vanuit het ministerie geen deadline om die 

plannen in te dienen. 

Het zou mooi zijn als de instemming van de MR voor de zomervakantie 

kan worden afgerond, omdat sommige zaken dus nu al (moeten) gaan 

lopen. 

Advies is om ouders regelmatig te informeren over de plannen rondom de 

NPO-gelden; er wordt tenslotte ook in media veel aandacht aan besteed. 

• Welke punten zijn in het team besproken n.a.v. het webinar dat door Judith 

is gevolgd? 

Judith heeft de opbrengst van het webinar gedeeld met de 

personeelsgeleding van de MR. Het was een interessant webinar, hoewel 

er ook wel veel bekende informatie werd gedeeld. Er werd aandacht 

besteed aan interventies die wetenschappelijk aangetoond effectief zijn. 

• Wat is in het team besproken inzake het Nationaal Programma Onderwijs 

(NPO)? 

Zie punt 4 van deze notulen. 

http://www.rythmeen.nl/
https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2021/04/AOb-Handreiking-Nationaal-Programma-Onderwijs-primair-onderwijs.pdf
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• Keuzemenu NPO: waar liggen voorkeur/focus van het team? Zie ook: 

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen 

Zie punt 4 van deze notulen. 

6. W.v.t.t.k. - 

 

20:15 – 21:00 uur 

 

Vergadering (besloten gedeelte) 

 

7. Nationaal Programma 

Onderwijs 

Heikel punt is de afroming door OPOD. Dat geld wordt ingezet voor 

bovenschoolse projecten, bijvoorbeeld aantrekken en opleiden van nieuwe 

leerkrachten, voor wat toekomstbestendigheid. Het lijkt erop dat dat geld niet 

zal worden ingezet voor de huidige leerlingen t.b.v. het wegwerken van 

coronagerelateerde vertragingen. Daarover moet meer duidelijkheid komen, 

het staat nu niet in het bestedingsplan van de Rythmeen. 

8. W.v.t.t.k. Eindtoets: de gemiddelde score van groep 8 is slechts een paar tienden lager 

dan het landelijk gemiddelde. Een grote meerderheid van de adviezen die de 

leerkrachten aan de leerlingen hadden gegeven, was ook de uitkomst van de 

eindtoets. 

9. Rondvraag Martijn: 

• Is er gestemd voor de GMR? De stemmen zijn verzameld, ze worden 

morgen op school opgehaald. 

• GMR-enquête: alleen aan MR-mail gemaild? Nee, die heb je persoonlijk 

ontvangen. (En door de meesten ook al ingevuld.) 

10. Sluiting vergadering Martijn sluit om 21.00 uur de vergadering. 

 

 

Actiepunten n.a.v. de vergadering: 

1. Agenderen voor de vergadering van 15 juni a.s.: 

a. Instemming besteding NPO-gelden     → Martijn/Erwin 

 

 

 

Volgende vergadering: dinsdag 15 juni 2021, 19.30 uur 

http://www.rythmeen.nl/
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen

