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Notulen MR-vergadering 10-11-2021 
 

Aanvang:  17.00u 
Aanwezig:  Gea Lubbers, Margriet Fennema, Jack Lubberman,  

Kobus Zoutman, Henk Middelkamp 
Notulist:  Kobus Zoutman 
 
 
1* Opening en vaststellen agenda 

Margriet Fennema opent de vergadering en geeft het woord aan Jack Lubberman. 

De agenda voor deze avond word vastgesteld. 

2* Notulen vorige vergadering 

De notulen worden vastgesteld na een kleine wijziging. Daarnaast word er voor de 

toekomstige vergaderingen besloten dat Jack Lubberman de notulen vanaf nu 

eerst gaat screenen voordat ze online komen. Dit omdat er ook regelmatig dingen 

besproken worden die onder embargo vallen. De gehele Medezeggenschapsraad 

is hiermee akkoord.  

3*  Jaarplanning 

Jack Lubberman geeft uitleg over de jaarplanning en gemaakte agenda. Hij draagt 

hierbij voorbeelden aan en stelt data voor. Deze worden in gezamenlijke 

overeenstemming vastgesteld met als kanttekening dat bepaalde situaties te zijner 

tijd altijd ervoor kunnen zorgen dat de data alsnog veranderen, geschrapt worden 

of misschien zelfs toegevoegd. De data zijn openbaar op de website te vinden.  

 

4* Stand van zaken NPO gelden 

Onder NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs) wordt het budget dat de 

regering heeft vrijgemaakt om geleden schade door COVID-19 te compenseren. 

Ook de Lindenborgh heeft hier een bedrag uit ontvangen. Jack Lubberman somt 

op wat hier tot nu toe allemaal mee gedaan is. Er is materiaal aangeschaft, denk 

hier aan timers, klokken en leesboeken etc. Maar er is ook een deel gebruikt voor 

extra inzet van leerkrachten of ondersteuning ervan. Er is dus personeel 

aangetrokken om nog gerichter op de leerling te kunnen zijn. De directie zal de 

MR op de hoogte houden van de komende ontwikkelingen.  

 

 

 

5* Personeel 
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Dennis Wijbenga is nog ziek en wordt vervangen door Wietske Klok. Zij neemt 

alleen zijn normale lessen over. Alle gymlessen worden door de 

groepsleerkrachten zelf gegeven. De leraren doen dit gecombineerd met twee 

groepen.  

Verder wordt er de zorg uitgesproken door de directie over de landelijke 

personeelstekorten. Ondanks dat de Lindenborgh wat betreft de pandemie nog 

redelijk buiten schot is gebleven, blijft het aantrekken of vervangen van personeel 

heel problematisch en wordt er regelmatig een groep naar huis gestuurd voor een 

dag. De NPO gelden hebben hier eigenlijk het tegenovergestelde effect gehad. 

Veel scholen, zo ook de Lindenborgh, heeft hiermee extra leerkrachten 

aangetrokken. En daardoor legt dat extra druk op de beschikbare invalkrachten of 

sollicitanten. Het personeel wat er nog was, dat is nu dus niet meer beschikbaar. 

Nogmaals wordt benadrukt dat de Lindenborgh hier vooralsnog weinig hinder van 

heeft ondervonden, maar het wordt zeker niet uitgesloten.  

 Hennie Anholts was 40 jaar in dienst en dat hebben we groot willen vieren. De 

kinderen hadden hun fietsen versierd en er lag een draaiboek…..en toen was er 

regen!! Een groot deel van het feest viel hierdoor letterlijk in het water. Ondanks 

alles heeft Hennie Anholts en ook de kinderen een prachtige dag gehad. De 

leerkrachten waren enorm onder de indruk van de inzet van ouders. Dat wordt 

door het personeel erg gewaardeerd.  

 

6* Corona en de activiteiten de komende periode 

Ondanks dat de regering er nog niet officieel een klap op heeft gegeven, wordt er 

rekening gehouden met een komende lockdown of gedeeltelijke lockdown. Er is 

besloten om de intocht van Sinterklaas te schrappen en zowel het Sinterklaasfeest 

als het kerstfeest wederom alleen met de kinderen zelf te vieren. Dus geen 

ouders. De vraag blijft vooralsnog onduidelijk of er nog meer acties ondernomen 

moet worden door eventuele maatregelen vanuit Den Haag en zo ja welke.  

 In december gaat Perspectief aan de slag met een goede doelenactie. Naar 

alle waarschijnlijkheid zal dat de voedselbank zijn. Ook de Lindenborgh gaat 

hieraan meewerken. Op school zal dit met een bepaalde dresscode gedaan 

worden. Hoe dit er precies allemaal gaat uitzien is nog niet helemaal rond en ook 

hier kan de pandemie nog een storende rol gaan spelen.  

7* Verbetertraject school 

De directie praat ons bij over de stand van zaken. Er is veel in gang gezet. Zo zijn 

er trainingen opgestart voor docenten. Denk hier bv aan rekendidactiek. En er zijn 

ook al de nodige trainingen geweest. Jan Boels gaat opgeleid worden tot 

rekencoördinator en Esther Wubs voor kinderen met meer- of hoog- begaafdheid. 

 Er is een goede samenwerking met de nieuwe Interne Begeleider. Alle neuzen 

staan nu weer dezelfde kant op en er is veel overleg over de inzet en de kwaliteit 

ervan.  

 

 

8* BSO-Contacten 
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Een tijdje terug zijn de onderhandelingen met Small Steps Partout gestart voor de 

realisatie van buitenschoolse opvang in een nog aan te wijzen lokaal op de 

Lindenborgh. Het streven is om dit in Januari 2022 van start te kunnen laten gaan. 

Alle benodigde vergunningen hiervoor zijn inmiddels vrijwel rond.  

 

9* Wat verder ter tafel komt en sluiting 

Perspectief maakt binnenkort de overstap naar een andere bestuursvorm, 

namelijk van vereniging naar stichting. Henk Middelkamp stelt de vraag wat dit 

concreet betekent voor de Lindenborgh. Jack Lubberman legt uit dat dit ervoor zal 

zorgen dat de besluitvorming soms niet meer via veel omwegen hoeft en daardoor 

allemaal wat eenvoudiger zal verlopen. Naast het besluit technische zal er niks 

veranderen.  

 Er wordt verder nog aangegeven dat er op 23 November 2021 een GMR 

vergadering gepland staat van Perspectief. Henk Middelkamp en Kobus Zoutman 

zullen gaan overwegen of ze gaan of niet. (Na de vergadering blijken beide niet te 

kunnen) 

 

Margriet Fennema sluit hierop de vergadering. 

 

Volgende vergadering staat gepland op Donderdag 27-01-2022. 

 


