
MR vergadering dinsdag 13 december 2022 

 

Aanwezig: Jeroen, Christiane, Rianne, Angela, Rosalie, Martin, Marjolein, Marije  

Afwezig: Renate 

1. Notulen vorige keer (18 oktober) plus status actiepunten.  Geakkodeerd. 
2. Personeelsontwikkelingen. Er zijn mutaties, deels tijdelijke afwezigheid (zwangerschap, reizen, 

e.d.) en een leerkracht die stopt. Er staan nog vacatures open, maar er zijn geen nieuwe mensen 
te vinden, ook niet met bureaus van extern die meezoeken. Met veel creatief schuiven en 
uitbreiding in uren van een aantal leerkrachten kan het ‘noodscenario’ rondkomen.  Ouders 
worden volgende week op de hoogte gesteld van dit scenario.  Knap dat de leerkrachten dit 
willen doen. De hoop is dat nieuwe afstudeerders van januari straks bij de Spits zouden willen 
werken. In heel Nederland is de situatie zorgelijk met 12% openstaande vacatures. KSU is bezig 
met het plan om MBO leerkrachten te maken, die extra scholing krijgen en onder begeleiding van 
HBO leerkrachten kunnen werken, waardoor het leerkrachten team kan uitbreiden. Er zullen 
binnenkort 20 van deze MBO studenten starten. Peter is al jaren bezig met deze uitbreiding, 
maar centraal wordt nu pas de urgentie gevoeld. Probleem in de Randstad is groter dan erbuiten; 
er is ook bijvoorbeeld geen woonruimte voor mensen.  

3. Subsidie basisvaardigheden. De school is een van de 50 scholen die subsiei heeft gekregen. De 
Spits heeft 600.000 euro heeft gekregen om het onderwijs duurzaam te verbeteren. Dit geld 
moet tussen nu en februari 2024 ingezet worden. Dit is eigenlijk een hele korte tijd, waar Peter 
ook zorgen over heeft. Hij zal dit bij het ministerie ook gaan aangeven. Tevens moet er kritisch 
gekeken worden hoe dit geld ingezet kan worden, binnen de mogelijkheden van het team. Er is 
iemand van het ministerie die de school helpt om het zinvol uit te geven. De school is een plan 
aan het maken en dit wordt met MR gedeeld. De ouders worden ook via posters betrokken om 
input te leveren. Peter wil input van ouders en MR krijgen; ideeën zijn bijvoorbeeld 
computerfaciliteiten, digitale vaardigheden, spelling, rekenen, burgerschap. MR moet ook input 
leveren op het plan en instemming voor geven. Peter stuurt dit plan volgende week 
woensdag/donderdag, inclusief deadlines. Marjolein stelt vragen over hoe de school de planning 
voor de komende maand hierover voor zich zien. Peter geeft toelichting.  Plan is dat maandag 16 
januari extra MR komt om de plannen te bespreken. 

4. Draagkracht/financiële zorgen ouders. Het team is getraind op herkennen van financiële zorgen. 
School is met Buurtteam in overleg of er een manier kan komen voor ouders om laagdrempeliger 
met het Buurtteam in contact te kunnen komen. Ook wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn 
om met de wijk samen te werken voor extra mogelijkheden om aan voedsel of kleding te komen. 
Op school is er brood/beleg voor kinderen die dit niet meegekregen hebben. Het blijft lastig 
inschatten bij hoeveel kinderen er armoede speelt. De MR praat over een idee van ‘ouders voor 
ouders’ voor kleding of bijvoorbeeld een extra broodtrommel.  Peter stelt voor dat Joop en 
Buurtteam betrokken zouden moeten worden. Angela biedt zich aan om met Joop en Buurtteam 
te kijken wat mogelijkheden zijn. Peter zorgt dat ze met elkaar in contact komen.                              

5. Demonstratie enquête. Peter wil enquête openen, maar lukt niet. Onze opmerkingen zijn 
meegenomen en kunnen op sommige punten aangepast, op andere vragen kan dit niet want die 
staan vast. In februari wordt het gedemonstreerd bij de fysieke  vergadering.                                     

6. Corona. Stabiel. Geen nieuws. 
7. Training. Marjolein en Martin gaan training doen. 
8. Management kalender. Kan nu ook niet fysiek gedeeld worden. 
9. HB onderwijs. Qua leerlingen zitten de groep 5-7 vol, 3-4 nog niet volledig, conform verwachting. 

Voor de 5-7 groepen is er ook een wachtlijst. Er is een voorstel voor een bezettingsplan gemaakt 
voor een leerkracht bezetting van 1.4 FTE per klas + nog een gymleerkracht. Tevens ligt er nog 
een amendement voor extra geld voor alle samenwerkingsverbanden in Nederland. Dit geld is 



bedoeld om het HB onderwijs te verbeteren, denkend aan vroegtijdig signaleren van 
hoogbegaafdheid, trainingen leerkrachten, samenwerking tussen scholen, etc. Komende periode 
moet gekeken worden hoe dit geld verdeeld moet worden. Bij de leerkrachten van het HB is er 
nu stabiliteit, het teamgevoel is gegroeid met de nieuwe leerkachten.                                       

10. Pestbeleid. Er is net weer met het team een kanjertraining geweest. Dit heeft geleid tot nieuwe 
oefeningen, trainingen en update van protocollen. Als dit protocol geupdate is, krijgt de MR dit 
te zien. 

11. Voor- en naschoolse opvang. Organisaties hebben dezelfde krapte als school. Er zijn meerdere 
kinderen die naar NSO zouden moeten, maar waar geen plek voor is.  School is ook bezig met een 
externe partij (geen NSO organisatie) die 2 middagen per week huiswerkbegeleiding kan geven. 
Dit is voor kinderen die dit nodig hebben qua schoolachterstand of een thuissituatie hebben 
waar huiswerk maken lastig is. Peter vertelt weer dat een hybride MBO leerkacht/NSO 
medewerker een oplossing zou kunnen zijn, maar uitvoering hiervan is politiek moeizaam. 

12. Wijkontwikkelingen en veiligheid rondom school. Verkeersveiligheid wordt samen met bewoners 
van Lunetten-Midden verbeterd. Er lopen op ‘breng/haaltijden’ nu meer BOA’s rond. Dit lijkt 
succesvol; er zijn al enkele ouders aangesproken. 

13. model reglementen KSU. Jeroen heeft een nieuwe versie van de KSU gekregen. Hij gaat hier een 
opzet voor maken die volgende keer besproken kan worden. 

14. Rondvraag. Jeroen kwam terug op de ouderparticipatie. Plan is Dirk volgende vergadering te 
vragen om te laten zien wat de uitkomst van deze gesprekken is. Noodzaak van ouderparticipatie 
is er zeker. OV staat onder druk. Ouder bijdrage wordt overigens goed betaald. Jeroen en Peter 
nodigen Dirk uit. 

15. Extra vergadering op 24 jan voor bespreken van Subsidieplan om 19.30. Fysiek?  
 


