
MR vergadering dinsdag 7 februari 2023 

 

Aanwezig: Jeroen, Peter, Christiane, Rianne, Angela, Rosalie, Martin, Renate, Marjolein 

Afwezig: Marije 

Gast: Dirk 

 

 

● Notulen vorige keer: Jeroen en Peter hadden nog een opmerking gemaild, verder 

geen opmerkingen/toevoegingen. 

● Peter: 

○ Er zijn personele veranderingen a.g.v. andere baan en ziekte. Dit wordt z.s.m. 

aan ouders gecommuniceerd. Mooi dat het nog lukt om als school nieuwe 

leerkrachten aan te trekken. Twee parttimers worden vervangen door een 

fulltimer en wat werkverdeling intern. 

○ Collega Christa gaat deelnemen in de GMR. 

● Er is een ouder die graag de vergadering had willen bijwonen, maar dit is helaas niet 

gelukt omdat we niet tijdig een link hebben. Jeroen stelt voor om bij fysieke 

vergaderingen ouders ook fysiek te laten bijwonen. Volgende keer Social Schools 

bericht eerder proberen te versturen en mailbox tijdig checken. 

Besloten: 

● Ouders kunnen bij een fysiek overleg alleen fysiek bijwonen. 

● De MR vergadering staat in principe open voor alle ouders, behalve 

als er gevoelige onderwerpen besproken worden. 

 

Subsidie Basisvaardigheden 

● Peter: plan is tijdig ingediend en zal nu verder uitgewerkt worden. Contact met 

Stichting Leerkracht verloopt goed. 

● In laatste Nieuwsbrief is er ook een globaal stukje over gedeeld met de ouders. 

 

Demonstratie enquête 

● Venster op PO: een tool van de PO raad wordt gebruikt. Hier worden de resultaten 

van de school dan ook op gepubliceerd. 

● Ouders met meerdere kinderen op school, kunnen meerdere keren de enquête 

invullen. 

● De enquête wordt verstuurd naar beide ouders en beide ouders mogen deze 

invullen. 

● Er moeten niet teveel vragen gestuurd worden, dan haken ouders namelijk af (idee: 

balk met voortgang laten zien). 

● De enquête is anoniem. 

● Er is nu geen ruimte voor toelichting door de ouder. Peter geeft aan dat dit 

instrument daar niet geschikt voor is. Vraagt ook om een andere manier van analyse. 

● Je kunt wel zien in welke groepen ouders het meeste gereageerd hebben. Vraag 

wordt gesteld in hoeverre de respondenten een betrouwbaar beeld geven van de 

ouderpopulatie. 

● Er is geen onderscheid te maken tussen HB groepen en reguliere groepen. Peter 

legt uit dat in de ontwikkeling van HB onderwijs eerder veel geklankbord is met 

ouders. Dit is natuurlijk wel heel arbeidsintensief. 

● Ideeën: de enquête ook in het Engels of andere talen beschikbaar maken, 

onderscheid maken per groep en voor HB en regulier. 



● Het is een verplichting en deze enquête wordt om het jaar gedaan. Peter 

inventariseert ook of er andere enquêtes zijn, van andere bureau’s. Er was ook een 

aanvullende enquête, maar deze was juist heel erg lang (dit is WMK: door 

Parnassos). De response was hierdoor heel laag. 

● Streven is overal boven de 8 scoren. 

● Er worden ook enquêtes gehouden voor leerlingtevredenheid en leerkracht 

tevredenheid. 

● Laatste keer was response 40%. In april wordt deze enquête weer aan ouders 

verstuurd. 

 

Management kalender 

● Dit is een dynamische jaarkalender wat de school gaat doen. Elk blok wordt in de 

bouwen besproken. Er zijn 5 blokken in de agenda. Schooljaar is hiermee inzichtelijk. 

● Gouden weken: versterken groepsvorming. Dit is na een vakantieperiode. 

● Ritme van onderwijs en evaluatie staat in deze kalender. Ook studiedagen en 

ontwikkeldagen. Ook kanjertrainingen worden gegeven door de leerkrachten die 

hiervoor de opleiding gedaan hebben. 

● Spitsflits is een interne nieuwsbrief naar het team (na elk MT+ overleg wordt deze 

aan het hele team gestuurd). 

● In groene tekst staan ook de leerlingenzorg; de leerkrachten weten zo wat er in 

welke week moet gebeuren. 

● Kalender wordt ook gebruikt in de bouwvergaderingen. 

● Volgend jaar zouden we deze ook aan het begin van het jaar met de MR kunnen 

delen. Ook de vrije dagen staan hierin. 

 

Ouderparticipatie 

● Dirk volgt de opleiding voor schoolleider en in dat kader doet hij anderhalf jaar 

onderzoek. Dit onderwerp is ingegeven mede door de Coronatijd. 

● Dirk heeft een ronde tafel gesprek gehouden met 6 ouders die hij via de 

oudervereniging gevonden heeft. Sven pakt dit mee op vanuit de oudervereniging. 

● Vraagstuk: hoe kun je ouderbetrokkenheid weer verhogen? De oudervereniging loopt 

leeg: Sven stopt en Olga gaat ook stoppen. 

● Valt ook op dat er minder ouders in de school komen. Dit was vier jaar geleden echt 

heel anders. Ouders voelen toch een barrière. Dit wordt ook gemerkt wanneer er 

ouderhulp nodig is in de klas. 

● Er is ook een andere instroom van ouders. Wat moeten we als school doen om alle 

ouders er weer bij te betrekken? 

● Vanuit onderwijskundig perspectief heb je de ouders ook nodig, zeker ook bij 

kinderen met ouders die een niet-Nederlandse achtergrond hebben. 

● Dirk geeft aan dat hij de urgentie ziet vanuit veel perspectieven, ook vanwege de 

kansenongelijkheid. Het is een breed probleem dat andere scholen ook ervaren, het 

is niet specifiek voor De Spits. 

● Peter geeft aan dat er soms ook verschillende beelden leven van dingen die op 

school georganiseerd worden, zoals Paarse Vrijdag of Lentekriebels. Er zijn ouders 

die hun kinderen dan niet naar school laten gaan. Het is belangrijk om meer 

verbinding met elkaar te krijgen. Peter deelt ook dat hij het ziet als een tijdsbeeld, 

zeker ook beïnvloed door Corona. 



● Dirk: de ouders die hij gesproken heeft, vinden het ook jammer dat het zo gaat. Is 

ook een maatschappelijk beeld. Voor een kind is het ook beter als ouders betrokken 

zijn. 

● Doel is onderzoek, maar ook dingen doen. Hoe kun je de nieuwe ouders een 

bepaald beeld of cultuur meegeven? Tijd is van ouders is ook een probleem, de 

ouders werken meer. 

● Betrokkenheid van ouders bij de school is breed en kan veel vormen hebben 

(oudervereniging, hulp in de klas, hulp bij uitjes, momenten met ouders in de klas 

etc.). 

● Idee om via een markt model mensen te activeren voor verschillende onderwerpen. 

Een koffiemoment met verschillende kramen. 

● Er is wel een behoefte onder ouders aan verbinding, bijvoorbeeld met de Kerstborrel 

of een ouderborrel. Dit jaar is ook het ouderfeest georganiseerd. 

● Digitalisering speelt ook een rol in dat we minder echt contact met elkaar hebben. 

● Voor beginnende ouders is het vaak ook niet duidelijk wat er allemaal van hen 

verwacht wordt. Er is in het begin van het jaar wel een informatieavond, maar als je 

kind gedurende het jaar instroomt, dan mis je deze informatie. 

● Het is ook een drempel die mensen over moeten. En als mensen dan een keer 

deelgenomen hebben, dan wordt het daarna ook makkelijker om deel te nemen. 

● Het is ook belangrijk dat ouders zich welkom voelen in de school. Mensen vaker en 

sneller uitnodigen. Een koffiekar was ook een goed initiatief. 

● Er zijn niet altijd groepsouders. Soms is er ook te weinig te doen vinden de 

leerkrachten en die organiseren dan de te regelen zaken zelf. 

● Bij het in gesprek gaan met ouders ook direct vragen of zij zelf willen participeren en 

met welke dingen. 

● Een lijst waar je kunt aangeven waar je mee wilt helpen, met kleine taken of helpen 

met versieren etc. Aan het einde van het jaar komt deze lijst en kunnen ouders 

aangeven waar ze mee willen helpen. Een voorbeeld hiervan zal gedeeld worden 

met Dirk. Renate geeft aan dat dit vroeger ook gedaan werd en dat er toen ook de 

oudervereniging werd opgericht. Peter stelt voor in mei, als de kalender gereed is, de 

hulplijsten b.v. verspreid kunnen worden. 

● Dirk komt rond mei terug op dit onderwerp. En voorstel is om Sven in april langs te 

laten komen in de MR. 

 

Schoolbegroting 

● Er komt geen tweede BRIN nummer, want dan moet er echt een nieuwe school 

opgericht worden. 

● Het tekort is niet erg, dit gaat zich nog oplossen, ook door leerkracht wisselingen in 

het reguliere onderwijs. 

● De subsidie zit hier niet nog niet in. 

● Het is nog niet zeker wat de energiekosten gaan doen. Contract loopt nog tot 

volgend jaar. 

● Afdeling Financiën van de KSU maakt deze begroting. 

● Er wordt niet tussen scholen van de KSU gecompenseerd, je moet je eigen kosten 

rondbreien per school. 

● Leerlingaantallen zakken iets doordat er geen nieuwbouw is en de huizenprijzen 

blijven stijgen. Voor HB zal het eerder 100 worden dan 80. In het nieuwe systeem 

van aanmelden is er door de school minder zicht op. 



● Afdracht Solidariteit: dit geldt als mensen ziek worden, dan wordt dit uit deze pot 

betaald. Afdracht Centraal Beleid is voor KSU zaken. Schoolpand wordt ook gehuurd 

via KSU. 

 

Schoolgids 

Het onderwerp Schoolgids wordt doorgeschoven naar de volgende keer. Peter geeft aan dat 

hij een schoolgids Regulier en HB wil maken vanaf dit jaar. In het reguliere deel zal niet heel 

veel veranderen, voor het HB deel zal nog hulp nodig zijn om deze te maken. Begin mei kan 

dit onderwerp op de agenda. Deze moeten per augustus toch bij Bestuur en Inspectie 

liggen. 

 

WVTTK 

Rianne geeft aan dat er een thema avond georganiseerd wordt 17 februari op De Spits (van 

half 4 tot half 5) en ouders zullen morgen een uitnodiging ontvangen. Er komt ook meer 

subsidie voor de HB groepen. De aandacht ligt op het behouden van de kwaliteit, er is nu 

geen intentie om te groeien in deze klassen. 

 

Maandag 13 maart is de volgende MR vergadering, deze is digitaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


