
Notulen 
MR Vergadering 

 

Datum: Maandag 01 november 2021 

Aanvang 20.00 uur 

Sluiting 21.00 uur 

Locatie OBS de Flint 

Notulist Anton 

Aanwezig 

Jeroen Kleyberg (Bestuurder Bestuur: Stichting PrimAH) (tijdens agenda 

punt formatieplan en prognoses) Bart Gorter (voorzitter, en lid OG), 

Anton Brinkman (lid OG), Niels Koster (directie)   

Afwezig Leonoor Seidel (lid PG) en Chantal Huizenga (secretaris, Lid PG) 

 

 

 Agendapunt: Opmerkingen: 

 Opening/Start: Opening door Bart. 

 
Vaststellen agenda en 

inventariseren rondvraag 
Goedgekeurd 

 

Notulen vorige vergadering 

22 juni 2021 en 4 oktober 

2021 

Notulen van 22 juni 2021 zijn weer gevonden. 

Verslagen van 22 juni en 4 oktober worden 

vastgesteld 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Onderwijsinhoudelijk 

 Formatieplan en prognoses 

Jeroen licht kort notitie kleine scholen toe. Niels licht 

het formatieplan 2022-2023 kort toe, met als 

onderwerpen: leerlingenaantal, onderwijskwaliteit 

en financiën.   

 

Er is een gesprek tussen Primah en de inspectie 

geweest. Zaken zijn aan de inspectie toegelicht en 

akkoord bevonden door de inspectie. 

  

Leerlingaantallen zien er nog steeds goed uit voor de 

toekomst  

Evenredige verdeling in leerjaren is prettig voor de 

kwaliteit van de scholing, dit is nog steeds goed 

verdeeld 

 

Leerlingprognoses instroom van leerlingen 

afhankelijk van secundaire zaken zoals voorschoolse 

opvang. Niels heeft vraag bij SKR neergelegd, laatste 

terugkoppeling dat hier concreet geen ruimte voor 

wordt gezien door SKR, dit kan afbreuk doen aan 

toestroom van leerlingen. Mogelijk in overleg 

gezamenlijk met SKR. 

Mogelijkheid is ook de optie gastouders in het dorp 

te beschouwen vanuit huis of mogelijk vanuit het 

dorpshuis, dit dient onderzocht te worden.  

Richting SKR  zal er perspectief voor meer opvang 

moeten zijn om hierop in te stappen. 

 

 

 

 

 

 

 



 Algemeen 

 Jaarverslag MR 

Jaarverslag is uitgewerkt, Bart gaat er inhoudelijk nog 

even door. Om de laatste puntjes op de i te zetten. 

Uiterlijk 8 november zorgt Bart dat het stuk bij Niels 

is om te delen 

 Jaarplanning MR Jaarplanning is vastgesteld.  

 Zakelijke ouderavond 

Financien vanuit de OR zullen gepresenteerd worden 

tijdens de zakelijke ouderavond. Niels agendeerd de 

voortgang van het 5 gelijke dagen model. Wat zijn de 

ervaringen tot nu toe? 

 

Onderwijsinhoudelijk presenteert Niels het IEP-LVS  

 Vergaderdata vaststellen 

17-01-2022 

14-03-2022 

09-05-2022 

11-07-2022 

 GMR Geen nieuws. 

 Schoolplein vergroening 

Schoolplein revolutie IVN heeft Niels met Mark Tuit 

van IVN contact gehad, De Flint is de eerste school 

die zich meld als school uit de Aa en Hunze, dit wordt 

zeer positief ontvangen. Niels “houdt het paadje 

warm”, 10 november uitspraak over vervolg van de 

plannen vanuit de provinciale staten. 

Plein moet deels in schoolplan zijn verweven en met 

scholieren besproken zijn, dit is allemaal al bij de 

school ingezet. 

Vanuit de MR zal er ook een mail richting de 

provinciale staten gestuurd worden. 

 Rondvraag Geen vragen 

 



Actiepunt Wie 

Notulen maken en doorsturen  Anton 

Beschouwing mogelijkheden voorschoolse 
opvang 

Gezamenlijk 

Afstemming wie voorzittersschap zakelijke 
ouderavond oppakt OR of MR 

Niels 

Uitnodiging maken zakelijke ouderavond Niels 

Actief contact houden met Mark Tuit van IVN Niels 

Mail naar provinciale staten voor schoolplein 
vergroening 

Bart 

 


