
MR vergadering maandag 7 februari 2022 

Aanwezig: Tolga Demir, Christiane Hoedemaker, Peter Kooy, Angela Lont, Marije Marsman, Arno 

Vredenborg, Jeroen Smeenk, Esther Keizers 

Afwezig: Annelies Huysmans, Renate Ivec 

1. Welkom (nieuwe leden) en vaststellen notulen 7 december 2021. Welkom Christiane. 
2. Schoolgids. Peter: zijn we nog niet mee bezig. Het programma om dit te kunnen maken is 

pas net vrijgegeven. Peter verwacht niet veel veranderingen. Wat is dan een handig 
moment: 19 april bespreken. Ook voortaan in jaaragenda zo aanpassen [actie Marije]. Peter 
stuurt begin april concept [actie Peter] 

3. Schoolbegroting. Peter: begroting. Met huidige begroting lijkt het tekort 180.000 euro, wat 
komt door afname aantal leerlingen en doordat bekostiging van HB en regulier door elkaar 
heen loopt. Jeroen: het zou dit schooljaar HB en regulier uit elkaar getrokken worden? Peter: 
dat loopt maar gaat moeizaam. Dit gaat op bestuursniveau niet goed. Tevens zou kunnen 
meespelen dat school overgaat op ander financieel systeem. Peter heeft dit tekort 
neergelegd bij KSU bestuur en wacht op actie/advies van hun zijde. Tevens is Peter bezig 
met andere HB ‘besturen’ om (gedeeltelijke?) bekostiging van HB onderwijs onder alle 
scholen van Utrecht (gemeente?) te laten vallen. Aanmeldingen voor HB loopt via gemeente. 
Onduidelijk hoeveel leerlingen hier nu voor HB zijn. Esther: in welke vergadering kunnen we 
begroting beste bespreken: april. 

4. Personele bezetting. Er zijn enkele leraren vertrokken. Er is een nieuwe gymdocent 
aangenomen. Voor de rest van het schooljaar wordt er intern gekeken of de vertrokken 
leraren opgevangen kunnen worden. Dit hangt af van het herstel van leraren die met 
ziekteverlof zijn, deels kortdurende ziektes, deels langere trajecten. Als deze mensen weer 
aanwezig zijn, dan is de formatie i.p. kloppend. 

5. Covid update/hybride onderwijs. Er zijn een aantal leraren afwezig door COVID. Bij de 
kinderen is de uitval dalend. Thuiszittende kinderen hebben onderwijs thuis. De school krijgt 
het allemaal net rond. Respect vanuit MR ouders aan de school! Ook stagiaires doen hier 
echt goed werk! Echter in onderbouw beginnen leerkrachten te zien dat er barstjes ontstaan 
in bijv. fijne motoriek, letters leren schrijven, automatiseren van letters, woorden en cijfers , 
tafels. Het wordt door thuisonderwijs toch minder. Leraren hebben schrijftraining gekregen 
om kinderen te kunnen helpen bij schrijfmotoriek, bijvoorbeeld in groep 3-4 klassen, vult 
Christiane aan. Schrijven is ook belangrijk om je te helpen met zaken leren onthouden 
bijvoorbeeld. Dat is een voordeel van schrijven boven typen (zoals bij een Chromebook). 
Typen komt vanaf groep 5 meer en in groep 6 biedt school ook een typcursus aan. School is 
ook bezig om te kijken hoe ze het ‘rekenbeleidsplan’ kunnen verbeteren. Vraag van Esther 
over CO2 verse lucht filters, wat in het nieuws was: dit is in Utrecht al een jaar geleden goed 
geregeld. 

6. Combinatie klas. De groep 6/7 klas is in het MT besproken. Het voorgestelde scenario ‘4’ 
wordt uitgevoerd en zal komende tijd gecommuniceerd worden naar de ouders, eind 
februari. Het wens en streef scenario is: Komend jaar wordt het een 7/8 klas en het jaar erna 
wordt de kinderen toegevoegd aan de kleinste andere groep 8 klas. Dit is voor de begroting 
pittig (bezetting kost natuurlijk 1 FTE), maar voor de stabiliteit van de klas/kinderen beter. 
Als MR worden we nu geïnformeerd over deze beslissing. Al met al moet er komend jaar 3 
fte bezuinigd worden aan leerkrachten. Er gaat bijvoorbeeld een gymdocent van 1 fte naar 
0,8 fte. Peter is druk bezig met rekenen om alles passend te krijgen. 

7. Groene pleinen. De handtekening is gezet voor de totale begroting van ruim 400.000 euro. 
Peter blijkt echter gezien het bedrag niet tekenbevoegd, maar dit moet door de KSU 
gebeuren. KSU is hiermee bezig. 25 Februari gaat de eerste steen ‘gelicht’ worden. Logistiek 



is het een uitdaging: informeren van de buurt, pauzes anders verdelen, etc. In mei moet het 
klaar zijn. 

8. Rondvraag aan Peter: De landelijke Me Too discussie: hoe is vertrouwenspersoon op school 
geregeld: Er zijn 2 vertrouwenspersonen, (1 intern en 1 extern) die zowel door leerkrachten, 
kinderen als ouders (regelmatig) gebruikt kan worden. Jeroen: is er een overzicht zodat men 
weet hoe vaak er van deze vertrouwenspersonen gebruik gemaakt wordt. Peter legt uit hoe 
dit gaat tot uiteindelijk geschillencommissie aan toe. Esther: is het nog iets om in de 
nieuwsbrief te noemen: korte update dat vertrouwenscommissie en klachtenprocedure ook 
in de Spits mogelijk is en verwijzen naar de schoolgids waar dit allemaal in staat. [Actie 
Peter: zal in nieuwsbrief kort onder aandacht komen.] 

 
9. Taken MR. Als ouders hebben we het hier afgelopen week via de email over gesproken. 

Voelt soms als vergaderen om het vergaderen. Onze instemmings-en adviesrecht is nooit 
echt benut, behalve in kleine punten zoals schoolgids en hoogte ouderbijdrage. Er wordt 
gesproken over onze rol: we hebben een pittige eerste 2 jaren gehad zonder overdracht van 
de vorige MR. Leerkrachten geven aan wel te leren van de MR, maar dat het ook zoeken is 
waar onze taken liggen. Kijkend naar grote thema’s die op onze school spelen is het 
komende jaar (jaren) de verandering in het HB onderwijs t.a.v. administratieve scheiding 
belangrijk. Als MR willen we hier komende periode meer zicht op hebben. Wat houdt die 
verandering precies in? Graag zouden we van ons recht op informatie gebruik willen maken 
en dit onderwerp goed willen voorbereiden. [Actie Esther en Marije: vragen of Peter ons 
volgende keer op de hoogte wil houden en ons ook willen voorbereiden middels papieren, 
zodat we duidelijker vragen kunnen stellen]. Esther stopt komend jaar, dus we moeten gaan 
werven. Angela: we moeten gaan werven actiever. Plan om MR zichtbaarder te krijgen: op 
social schools een week tevoren laten weten dat we gaan vergaderen, wat de punten zijn die 
we willen bespreken. Vragen of mensen punten hebben en na de vergadering weer een 
korte uitkomst geven. Plan voor continuïteit is dat Esther wel vervangen moet worden, we 
moeten voorkomen dat iedereen tegelijkertijd wisselt. [actie allen: 1 week voor vergadering 
via alle klassenapps bovenstaande punten noemen][actie Arno: via social schools dezeflde 
oproep/uitleg doen maandelijks]. Tevens op Social Schools ditzelfde bericht uitdoet. Ook via 
schoolteam vergaderingen MR benoemen [actie keerkracht MR leden]. 

10. MR leden oudergeleding. In bovenstaande punt besproken. 
11. Vragen en afsluiting. Geen 

 
Volgende MR vergadering dinsdag 15 maart 2022 (Niels Caro van KSU, GMR zal dan aansluiten) 
 


