
Notulen MR 13 maart 2023 

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

Gast: Joyce Aerts 

1. Notulen vorige keer. Geen opmerkingen geweest. Dank Marjolein voor notuleren. 
2. Sfeer op school na overlijden Wilma. Is door team goed opgepakt en verwerkt. Ook met ouders 

van de klas is nog extra contactmoment geweest, de school is ook dankbaar voor steun die zij van 
de ouders gekregen hebben. Ook voor de andere leerkracht van de klas is nog nazorg gaande. 

3. Subsidie basisvaardigheden. De eerste subsidies druppelen binnen. Tijdens de studiedag zijn de 
1e stappen gezet met de stichting leerkracht. Op 24 maart komen er 2-3 stichtingen (leerkracht 
en bibliotheek) voor de voglende afspraken naar de school. De leerkrachten zijn al positief over 
de dingen die vandaag besproken zijn. 

4. Kinderopvang. De kinderopvang in Lunetten is vol, wat betekent dat er kinderen zijn waar geen 
opvang voor is en ouders in de knel raken. Het betreft leerlingen van verschillende leeftijden. 
Ouders komen met vragen naar de schoolleiding of zij ideeën hebben.  Peter heeft een afspraak 
weer met Blos staan of daar nog ruimte is om creatief te denken. De school heeft na 14u lokalen 
leegstaan. De school kijkt wat de mogelijkheden zijn voor taal- en rekenhulp na school voor 2 uur 
i.h.k.v. ‘verlengde schooldag’. Gesprekken met de gemeente lopen, samen met andere scholen, 
maar dit gaat moeizaam en langzaam. Peter weet niet of er initiatieven zijn bij de andere 2 
Lunettense scholen. Een deel van het NPO geld van dit jaar zou voor hulp na school ingezet 
kunnen worden. Peter zou graag willen dat MBO leerkrachten naast op school ook in de 
kinderopvang na school kunnen werken. MR geeft aan dat zij het fijn zouden vinden als dit 
initiatief dit schooljaar uitgewerkt zou kunnen worden. 

5. Mededelingen Peter. Er zijn relatief veel zieke leerkrachten. Dat vergt veel flexibiliteit en 
creativiteit van het team. Er zijn 2 nieuwe leerkrachten, waarvan er één Wilma vervangt. Peter is 
ook al aan het praten met potentiële leerkrachten die volgend schooljaar het team zouden willen 
versterken. Er is ook een tekort aan schooldirecteuren in Utrecht. Peter neemt nu daarom 1-2 
dagdelen per week waar bij een andere school. 

6. MR en huishoudelijk reglement. Jeroen heeft het model van de GMR vertaald naar de Spits 
situatie. In toevoeging aan officiële functies: Marije is bij deze benoemd als officiële plaats-
vervangend voorzitter. Als zij moet voorzitten, moet iemand anders notuleren. Marjolein heeft 
een aantal opmerkingen gemaild. Belangrijke wijziging van GMR was dat MR leden 4 jaar zitten 
i.p.v. de 3 jaar, die wij gewend waren. Peter kan in de ALV van de Stichting alleen de 2 tot 3 jaar 
vinden. Mening van de MR is dat 3 jaar voorkeur heeft, dus dit komt in ons regelement. Voorstel 
van Marjolein is dat, omdat er 2 HB ouders zijn, dat als er gestemd moet worden, er maar 1 van 
de 2 HB ouders stemt. Actie Jeroen: bij agenda per punt toevoegen verkennend, advies, 
instemmend. Verder akkoord leden en Jeroen stuurt nieuwe versie rond, waarna Jeroen en Peter 
en Marije nieuwe versie zullen ondertekenen. Daarna kan Jana het op de MR website zetten. 
Actie Jeroen: terugkoppelen aan GMR waar de 4 jaar vandaan komt. 

7. Ontwikkelingen HB. Er speelt nog een ontwikkeling voor hoogbegaafde kinderen met behoefte 
aan extra zorg (twice exceptional). Deze kinderen zitten nu in de Belle v Zuylen school, een 
speciaal onderwijs school. Daar zijn deze kinderen niet op hun plek, omdat er geen andere 
hoogbegaafde kinderen zijn. Er loopt nu vanuit het samenwerkingsverband een 
haalbaarheidsonderzoek: de school heeft bijvoorbeeld klaslokaal ruimte. Hoe is de financiering 
geregeld? Welke leerkrachten en andere hulpverleners komen mee? Hoe gaat dit in de 
toekomst: moet de school dan voor nieuwe leerkrachten zorgen (antwoord ja). Het zijn nu 7 
kinderen, worden er maximaal 15. Andere zorgen? MR moet hiervoor instemming geven. Actie 
Peter: minimaal 1 week voor volgende vergadering stukken sturen over dit speciale onderwijs 
zodat wij instemming kunnen geven. Verder is HB bezig met uitwerken van de 
basisvaardigheden. De stichting: financiële problematiek speelt bij enkele andere scholen. De 



Spits maakt zich zorgen of dit betekent dat zij meer leerlingen moeten krijgen. School is hierbij 
kritisch in wat zij aankan aan leerlingen. 

8. MR samenstelling volgend schooljaar. Idee Marije: nog weer even voorstelrondje MR, er zijn veel 
nieuwe ouders gestart. Actie Marije. Na volgende vergadering starten met werven voor 
april/meivakantie). Martin geeft aan dat het vaak nog zoeken is naar onze rol als MR ta.v. advies 
en instemming. Er is nu heel veel informerend. Er zijn afgelopen jaren geen grote veranderingen 
geweest waarvoor instemming echt impact kon hebben, behoudens de subsidie. Punten voor 
komende periode zijn de jaarplanning, schoolgids en toevoeging van speciaal onderwijs aan HB. 

9. Rondvraag. GMR vergadering 30 maart: Jeroen kan niet en Martin biedt aan dit over te nemen. 
Marije: actie Marije: stukje van MR over tekorten aan opvang rondsturen met een poll erbij. Dit 
volgende week rondsturen en poll volgende week uitsturen. In april voor de april vakantie 
werving voor 2 nieuwe leden werven. Christiane neemt afscheid, zij gaat naar speciaal onderwijs. 
Marije: hoe is het met aanwas voor de oudervereniging? Peter: dit lukt niet. Werving lukt niet 
goed. Ouders willen zich wel inzetten voor kindgebonden activiteiten, maar niet voor 
overkoepelde zaken. Joyce geeft aan dat haar kinderen op een andere school zaten waar de 
taken via de klassenouders verdeeld werden. Voordeel hiervan is dat het kleinschaliger en 
dichterbij is en mensen zich meer betrokken voelen. Hoe directer je wordt aangesproken, deste 
meer je geneigd bent ja te zeggen. Peter voegt toe: de oudervereniging is echter ook een 
stichting die geld moet innen en bestuurlijke rol kan hebben. Joyce zal dit punt met de 
oudervereniging delen; is het een optie zaken via de klassenouders te delen? Jeroen zal met Sven 
contact opnemen voor deelname aan MR vergadering. 

  
 


