Mr notulen 6 december 2021
Aanwezig:
19.30 Bas, Linda, Leila, Marian, Emma en Lizanne
20.00 Desiree
Begroting:
In deze vergadering bespreken we de begroting voor 2022. MT heeft ter voorbereiding de stukken
hiervoor gedeeld. Tevens is er een toelichting geschreven. De MR stelt vragen hierover.
Het begrotingsgesprek met de financial controller heeft donderdag 2 december plaats gevonden.
Tijdens dit gesprek is de hele begroting doorgesproken en zijn er aanpassingen gedaan, hierdoor
wijzigen de cijfers altijd enigszins, op inhoud verandert het verhaal/de toelichting echter niet.
Uitgangspunt is dat de baten en lasten meerderjarig in evenwicht zijn (geen overschot of tekort
opbouwen). De begroting van 2021 is vorig jaar goedgekeurd op een negatief bedrag van €17.775.
Volgens de prognose komen we echter positief (+€87.654) uit. Meerdere oorzaken: o.a. NPOmiddelen die nog niet bekend waren op het moment dat de begroting is vastgesteld.
We bespreken de NPO-gelden. De MR vraagt of de laptops die zijn aangeschaft daadwerkelijk
bekostigd worden uit NPO. Dat kan maar gedeeltelijk. De NPO-gelden worden nog twee jaar
uitgekeerd. 2022 en 2023 daarna houdt het op. Laptops die zijn aangeschaft op de NPO-gelden zijn
investeringen en de afschrijvingen mogen daarom slechts twee jaar t.l.v. NPO. Daarna moeten ze
meegenomen worden in de reguliere bekostiging. Zo is het dus ook verwerkt in de begroting.
De MR vraagt zich af wat de ontwikkelingen zijn m.b.t. de realisatie van een 16e groep. De prognose
van 380 leerlingen is niet gehaald, op 1-10-2021 telden de Caeciliaschool 374 leerlingen. Is een 16e
groep haalbaar of komen we leerlingen tekort? En wat zijn de gevolgen voor de organisatie?
De formatie die is opgenomen in de begroting is gebaseerd op het formeren van 15 groepen. Dat is
realistisch kijkend naar het leerlingenaantal op 1-10-2021, hier is de bekostiging op gebaseerd. De
wens is echter formeren van 16 groepen. We bespreken de leerlingaantallen. Bij 16 groepen is er
geen combinatiegroep (wens) en zijn er kleine groepen in de bovenbouw. Kleiner dan in de
onderbouw. De onderbouwgroepen groeien in de loop van het jaar door naar 31, 32 leerlingen. De
MR spreekt het advies uit om te praten over hoe behouden we de kwaliteit van het onderwijs in de
onderbouw bij deze groepsgrootte? Er is de begroting extra ondersteuning meegenomen (0,4 WTF)
voor ondersteuning in de onderbouw voor bijvoorbeeld groep 2 leerlingen. Het gesprek hierover is
nog niet gevoerd.
Een 16e groep kan in 2022-2023 bekostigd worden vanuit NPO. De financial controller vindt dit
realistisch, m.i.v. schooljaar 2023-2024 kan het vanuit reguliere bekostiging bekostigd worden. Deze
keuze moet gemaakt worden met team en mr. Het formeren van een 16e groep is óók afhankelijk van
de verbouwing en het tijdspad daarvan.
De MR gaat dit proces volgen en we agenderen dit op de MR-vergadering in maart.
Notitie algemeen:
Voor de kerstvakantie wordt de kascontrole uitgevoerd door de oudergeleding. Het betreft de ouder
bijdrage van één schooljaar. Astrid is klaar dus er kan snel geschakeld worden. Linda, Leila en Bas
stemmen af wie er aanschuift. Gaat dit ‘live’ gebeuren of digitaal.

Inspectie, zijn er ook tips uitgekomen? Er is nog geen inhoudelijke feedback gegeven ook niet om
bestuurlijk niveau. Als er iets specifieks uitkomt voor de CS dan koppelt Desiree dit terug.
Geen post en geen punten uit de GMR.

