
Notulen MR vergadering maandag 07 December 2020  

Aan: Renate Ivec, Ceciel Harleman (kortdurend), Tolga Demir, Suzanne Waal, Peter Kooy, Angela 

Lont, Marije Nijenhuis, Arno Vredenborg, Jeroen Smeenk, Esther Keizers 

Agendapunten 

1. Welkom en vaststellen notulen 03 november. Akkoord. Marije stuurt ze voortaan direct naar 
Jana  als iedereen akkoord is. Actie Tolga: notulen van oktober er nog op laten zetten. 

2. Website MR. Update is geweest. Foto’s ouders moeten nog toegevoegd. Esther heeft alle 
foto’s. Actie: Esther → zij stuurt ze naar Jana. MR email is alleen voor Spitsmedewerkers, dus 
Renate blijft die beheren. Opmerking Jeroen: KSU MR reglement en statuut ook tzt op 
website zetten. Actie Marije: Jana mailen dat huidig KSU MR reglement en statuutt er ook op 
komen (tegelijkertijd met notulen emailen). 

3. KSU MR reglement en statuut. Ondanks dat bestaande reglement verlopen is, dit toch op de 
website plaatsen. Statuut idem. Actie: Marije 

4. Huishoudelijk regelement MR de Spits. Voorstel van Esther is om wel een aantal punten op 
papier te zetten. I.e.g. welke taken er zijn, wie die doet, hoe vaak vergaderen, wie is pl.verv 
voorzitter/secretaris. Andere punten: Notulen binnen 2 weken af, finale versie week later. 
Jeroen maakt voorstel van 2-3 pagina’s max. Actie punt allen: komende week bij Jeroen 
input leveren. Actie punt jeroen: over 2 weken 1e versie af zodat allen daarna opmerkingen 
kunnen toevoegen. Actie Esther: volgende vergadering huishoudelijk reglement op planning 
zetten om te accorderen. 

5. Onderlinge samenwerking regulier/HB onderwijs. Welkom Suzanne. Er is samenwerking 
tussen regulier en HB op meerdere niveaus, informeel  en formeel. Op informeel niveau 
loopt dit goed, ideeën en informatie worden uitgewisseled. Op formeel niveau zijn er een 
paar kinderen die gedeeltelijk meedraaien met HB, bijv rekenen en IPC of vice versa. 
Kinderen steken van beide soorten onderwijs over. Ze zijn bezig met leer/werkgroep HB: 
deze werkgroep is gestart voor Corona. Dit gebeurt op niveau onder-,midden-, en 
bovenbouw vanuit beide soorten onderwijs. Het lag even stil door Corona. Nu is het weer 
opgestart. Doel is een brug te slaan tussen HB en regulier op formeel niveau. Er wordt 
aangehaakt ook bij Bouwvergaderingen. 

6. Avondvierdaagse. Punt van Jeroen. De Spits doet niet meer als school mee met 4daagse. 
Wat is de reden dat de Spits gestopt is? Voordelen: saamhorigheid, bewegen, meer handen 
maken licht werk. Kunnen we dit nieuw leven weer inblazen? Renate: in verleden is besloten 
dat het niet taak van leerkrachten is. Oudervereniging (OV) toen opgepakt. Het is een grote 
taak om te regelen, bijv je moest verkeersregelaars regelen. Ze hadden gebrek aan 
vrijwilligers en OV toen besloten dat het niet meer vanuit OV school gedaan zou worden, 
maar ‘ieder voor zich’. Tevens zijn er een aantal incidenten geweest, daarna is het helemaal 
gestopt. Dit jaar is 4daagse door Corona waarschijnlijk niet haalbaar. Jeroen en Sven van OV 
zijn enthousiast. Het geeft ook positief imago aan de school. Jeroen wil e.e.a. oppakken met 
Sven. Marije oppert: is er een draaiboek van eerder? Misschien bij OV (Suzan va Ommeren in 
het verleden), dan zou je dit kunnen updaten en in 2022 een keer kunnen uitproberen. Als 
Peter akkoord is, dan neemt Jeroen het op met de OV.  Aan einde van vergadering beaamt 
Peter eerdere opmerkingen: De school kan het niet organiseren. Er is wel groen licht dat dit 
via de OV gedaan mag worden. Tip shirts zijn oud; moeten mogelijk vervangen worden. 
 

Punten in aanwezigheid van Peter 
7. Groene pleinen (Lynn en Joop): 

De plannen zijn erg mooi, complimenten van MR. De plannen zijn besproken met verschillende 
groepen, o.a. wethouder. Ook is er samengewerkt met kinderen, buurtbewoners, ouders, 
leerkrachten. Er is veel enthousiasme voor vergroening. De projectgroep bestaat uit 4 leerkrachten, 



3 ouders en 1 buurtbewoner, dit kost hun veel tijd.  De begroting is hoog. Loes Wenger van ‘Speels 
Groen’/ bureau Ris is in de arm genomen hoe het geld binnen te halen. Nu moet er een 
haalbaarheidsonderzoek gedaan worden. Financiële status: Voor 1 jan moet er geld bij het 
Initiatievenfonds gevraagd worden (indien voor 1 jan, dan max E50.000, anders maar E20.000. Wat 
is er inmiddels zelf verdiend: sponsorlopen (12.000) en de Spits zelf draagt 15.000 euro binnen. Loes 
zegt dat dit niet voldoende is, 20% moet eigen geld inbreng zijn. Hoe resterende bedrag binnen te 
halen? OV kan mogelijk ook nog iets inbrengen, max 5000, evt 10.000 euro, waarvoor dan wel MR 
instemming nodig is Esther geeft aan pleinen samen 270.000 euro kosten. Is dit uberhaupt haalbaar? 
Joop antwoord: Waterschap levert ook geld op als je tegels vervangt door zand. Maar dat levert 
slechts 37.000 euro op. Verder wordt nog gezocht naar andere fondsen, Rabobank (afgeschoten 
omdat de Spits niet bij Rabobank zit), subsidies overig: Loes gaat dit komende maanden bij elkaar 
proberen te halen. Afhankelijk van wat dit oplevert kan evt daarna het plan worden aangepast. Het 
geld voor beide pleinen wordt in 1x bijeengehaald en vervolgens zal eerst kleuterplein gebouwd 
worden en daarna andere plein. Als het bedrag niet volledig bijeenkomt, dan gaat er in het plan 
vereenvoudigd worden.  
Op welke termijn dit bedrag haalbaar/gaat er gestart worden: begin komend najaar, zodat dan ook 
gebouwd kan worden. Loes Rengers gaat in januari zoeken naar Hoveniers, die dan daadwerkelijke 
offerte gaat opmaken. Wellantcollege kan mogelijk onderhoud doen, 1x pj in toekomst. Ze willen 
niet door vrijwilligers pleinen laten doen, zodat het goed blijft. Esther heeft vragen over 
houdbaarheid van de tuinen: denk aan bloemen die blijven bloeien. Lynn: Loes heeft ervaring (o.a. 
plein bij op Avontuur gedaan) Lynn heeft daar vertrouwen in. Hoe lang gaat realisatie duren van een 
kleuterplein: stuk langer dan bij ‘Op Avontuur’: dat duurde 6 weken. 
 
Vraag van groene pleinen commissie aan MR: kunnen wij met school nog kijken voor extra 
financiering. Gesprek met OV voor deel van OV-geld. Philip heeft echter zelf al contact met Sven van 
OV. Arno geeft aan dat dit mogelijk wel zou kunnen en dat dit dan ook belastingtechnisch gunstig 
zou kunnen zijn omdat zij een ANBI status hebben. Marije geeft als optie: bij concrete offerte 
mensen vragen voor donatie voor een ‘concreet’ doel, bijv een duikelrek of moestuin. Peter geeft 
aan: er is nog werk te doen qua financiering. Esther: crowdfunding online? Vraag van Esther: kun je 
ons straks update kunnen geven n.a.v. gesprek met Loes van RIS. Antw: dit zal dan wrs pas in januari 
worden. 

 
8. Update ontwikkelingen/ervaringen school mbt Corona 

- Update cijfers besmettingen/uitval: we gaan nog goed door de corona heen. 1 
collega met Corona. Weinig uitval, mn uitval van 1 dag door testen vanwege 
‘gewone’ verkoudheid. Nu 5 kinderen in quarantaine vanwege ouders met Corona. 
Samenwerking met ouders gaat goed. Mensen houden zich aan afspraken, zoals 
mondkapjes opdoen. 

- Ventilatie schoolgebouw en bijgebouw. Geen updates over ventilatie. Gemeente is 
hier serieus mee bezig; want bijgebouwen worden gehuurd van gemeente. School 
‘duwt’ hierop, maar Peter is cynisch. School ventileert zo goed mogelijk. Altijd raam 
open, in pauzes nog meer. Het gaat ook goed qua Corona. Zijn er nog andere 
scholen binnen KSU met dergelijke bijgebouwen: nee. Jeroen blijft zich zorgen 
maken.  Moeten we publiciteit zoeken, vraagt Jeroen? Peter vindt het lastig. 
Aandacht geven kan via ‘Utrecht Vastgoed’: er is geen vast contactpersoon. Actie 
Peter: vraagt na wie dat is en geeft emailadres en naam aan Esther. Actie Esther: zal 
dan diegene emailen en maakt een emailvoorstel voor MR om op te reageren. 
Verwarming is gemaakt en doet het weer. Asbestbedrijf moest er zelfs bijkomen 
vanwege asbest bij leidingen. Het is een verouderd CV ketelhuis. Moet tzt vervangen 
worden. 

- Bespreken Coronaladder → is duidelijk. Geen opmerkingen 



- Gemis bij ouders kennismaking met elkaar en de kinderen → is hier binnen het team 
over gesproken? Groep 3: online nieuwjaarsmeeting mogelijk 

- Kerstdiner → wordt kerstontbijt, goed idee! 
9. HB onderwijs → Jeroen heeft gisteren email gestuurd over schokeffect bij ouders van 

vertrek van een leerkracht uit HB. Bij deze een feedback vanuit MR voor manier van 
communicatie via Social Schools. Vraag MR: heeft vertrek leerkracht gevolgen voor 
bezetting/taken HB? Suzanne: nee. HB  krijgt subsidie voor aantal kinderen dat op HB zit. 
Door subsidie kan er 1,2 FTE leerkracht zijn per klas van 20 kinderen. Klassen zijn nu niet 
gevuld, dus hoeveelheid werk is minder dan verwacht. Er is dus voldoende personeel, ook 
met 1 leerkracht minder; wel is er een herschikking van enkele taken geweest. Groei van HB 
was afgelopen jaar minder dan verwacht. Eerst waren er wachtlijsten, nu krijgen ze klassen 
niet gevuld. Dit is sinds de aanmeldingsprocedure voor het HB-onderwijs verloopt via  het 
Samenwerkingsverband. In de rest van Utrecht gebeurt dit ook. Hier wordt verder naar 
gekeken ‘hoog over’; zo wordt er naar geografische verdeling gekregen, gemeente grenzen 
en toevoer van kinderen. Met name over dit laatste punt, toevoer, hebben Suzanne en Peter 
vragen. Marije vraagt of dit voor komend jaar gevolgen kan hebben voor de subsidie. Hier is 
Peter mee bezig om te kijken hoe het komend jaar gaat. Ze gaan i.e.g. geen aanvraag voor 
een 6e HB klas doen (nu thans 5 HB klassen). Er komen vragen over welke leerkracht 
wanneer verantwoordelijk is voor de kinderen uit de groepen 3, 4 en 5D. Suzanne beschrijft 
dit. Jeroen beaamt dat ouders weinig ‘feeling’ hebben hoe kinderen over de dag/week 
verdeeld worden, helemaal nu door Corona ouders minder zicht hebben op wat er gebeurt. 
Vraag van Jeroen en Esther: kan er communicatie komen naar de ouders van de groepen 3, 4 
en 5D  met een overzicht van welke leerkrachten de kinderen op welk moment zien voor 
welke lessen? Actie Suzanne: communicatie verzorgen. Jeroen: nu kennelijk minder kinderen 
naar het  HB onderwijs gaan, moet er dan een evaluatie komen van de nieuwe 
aanmeldingsprocedure en worden de ouders hierin ook betrokken? Peter: er moet een 
evaluatie komen via het Samenwerkingsverband, bij voorkeur in het voorjaar waarbij 
meerdere mensen betrokken moeten worden, ook de ouders. Dit dreigt nu weg te vallen nu 
de ouderbetrokkenheid via ‘Vrienden voor het Leonardo onderwijs’ verdwijnt. Jeroen geeft 
aan dat ouders graag betrokken willen blijven. Suzan geeft aan dat er weinig zicht is wat de 
school kan verwachten t.a.v. leerling toevoer door het aamenwerkingsverband. Ze houden 
nu zelf bij welke ouders contact opnemen met interesse. 

10. Rondvraag en afsluiting.Peter: OV heeft de school mooi versierd voor kerst!  Angela: 
Complimenten van de ouders voor iedereen van de school t.a.v. werken ttv corona. Marije 
en Angela: voorstel voor een korte schoolplein date: wordt enthousiast ontvangen en 
omgezet naar een nieuwjaarsborrel. Peter geeft aan het drankje te willen verzorgen. 
Voorstel: in januari? 
 
Volgende vergadering dinsdag 19 januari. 


