
Notulen vergadering maandag 31 mei 2021  

Aanwezig: Renate Ivec, Ceciel Harleman, Tolga Demir, Peter Kooy, Angela, Marije, Arno, Jeroen, 

Esther  

Afwezig: Angela 

Agendapunten 

1. Welkom en vaststellen notulen 13 april 2021. Akkoord 
2. Actiepunten uit vorige vergadering:  

a. MR voorzitter (nog geen vrijwilligers). Aangezien anderen geen voorzitter willen zijn 
blijft Esther toch nog aan. Marije blijft ook nog secretaris. 

3. Concept schoolgids. Dit jaar is er voor het eerst gebruik gemaakt van een ander programma 
wat voldoet aan landelijke eisen en inspectie eisen. Merendeel van de zaken is reeds 
ingevuld. Een aantal zaken moet nog binnen het team besproken worden. Door het nieuwe 
programma is de schoolgids minder groot. Er moet nog een stuk over de MR in. Streven is 
dat voor volgende MR vergadering de MR nog input kan leveren. Jeroen vraagt of MR zelf 
deze tekst moet aanleveren. Peter: nee er is al een standaard tekst. We mogen hier nog wel 
een aanvulling aan doen en op andere punten kritisch kijken.  Opmerking Jeroen: bij de 
toelating voor HB moet nog verwezen worden naar gemeentelijk beleid. Van origine was het 
idee 2 schoolgidsen te maken, 1 voor het regulier onderwijs en 1 voor het HB onderwijs. Dit 
is dit jaar niet gelukt. 

4. Formatie komend schooljaar. Er is reeds een concept indeling, welke nog door de leraren 
bekeken moet worden en dit concept zal over enkele weken aan ouders medegedeeld 
worden, voor de schoolvakantie. Esther: gaan alle klassen terug in het hoofgebouw? Peter: 
dit is een wens van Peter, maar heeft te maken met de samengestelde groep, die 
waarschijnlijk in de huidige vorm zal blijven. Dit is dus nog niet 100% zeker. Een gebouw is 
voor de kinderen en de leerkrachten het prettigst. Er is nog een wissellokaal, maar het is 
onduidelijk of de andere scholen dit lokaal eventueel aan De Spits zouden willen geven. Het 
contact/samenwerking met de andere scholen is  op dit punt moeizaam. 

5. Vrijwillige kindbijdrage. Reeds eerder is  besproken dat wij adviseren deze gelijk te laten 
blijven toen Sven en Olga mee vergaderd hebben.  Het definitieve bedrag wordt formeel 
vastgelegd tijdens de ALV van de oudervereniging.  

6. Tevredenheidsenquete. Is er feedback gekomen? Esther had als opmerking dat het 
verwarrend was omdat je hem voor 1 kind moet invullen. Deze enquête komt uit een 
managementdatabank. Peter had aangegeven dat hij kort moest worden. Hij is echter best 
‘lijvig’. Peter stelt voor ook aan ouders te laten weten dat ze het volgend jaar anders willen 
doen. Respons was vooralsnog ook niet erg hoog in de eerste 2 weken. Idee was om te 
evalueren hoe de lockdown o.a. ervaren was. Enquête is ook onder leerkrachten en kinderen 
>/= groep 5 uitgezet. Conclusie: de enquête van vorig jaar was simpeler en de huidige 
enquête zal waarschijnlijk niet nogmaals in deze vorm gebruikt worden. 

7. Groene pleinen. Wrap up van afgelopen maanden (zie vorige notulen). Er zijn offertes zowel 
in ‘basis’ als een ‘plus’ module. De werkgroep heeft gekozen voor de basisvariant. De 
gemeente is aan het kijken voor E100.000,- subsidie. In juni komt de uitslag. Het waterschap 
kijkt ook voor subsidies, zij zijn positief. De gemeente Utrecht , maar ook de provincie 
Utrecht hebben nog mogelijke andere subsidies. Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden 
voor ‘crowdfunding’ en of er ouders/buurtbewoners zijn die bedrijven kennen die geld 
kunnen bijdragen. Op de korte termijn moet er bij de hoofdingang nog een muur vervangen 
worden waar een scheur in zit. Esther: is er een deadline voor Loes? Joop : nee, want alle 
fondsen hebben eigen deadline termijnen. Esther: maar wanneer kan er dan met bouwen 
begonnen worden? Joop: hopelijk in kwartaal 4. Jeroen: hoeveel toezeggingen zijn er nu 
echt: Joop: als je de 100.000 van het gemeentefonds en de oudervereniging en eerdere 



inzamelingsacties meeneemt, hebben we 170.000,-. Ceciel: het kleuterplein is wel ons 
‘visitekaartje’ voor nieuwe ouders. Zou je toch niet moeten zorgen dat dit dit jaar start? 
Joop: daar heb je een goed punt. Marije: zorg dat je ouders en buurtbewoners heel goed 
meeneemt om te zorgen dat er daadwerkelijk donaties binnenkomen. Esther en Marije: 
wanneer wordt de keus gemaakt als het geld niet snel genoeg binnenkomt, om 1 versus 2 
pleinen te starten in Q4? Dit is nog niet duidelijk; maar zal waarschijnlijk rond 
september/oktober worden. Tot die tijd gaan we voor de ‘2 pleinen’. Esther: is er nog een 
vergadering met Loes? Joop: iedere 2-4 weken is er overleg met Loes. Esther: Wij willen ook 
wel een keer aansluiten. Is a.s. vrijdag van 15.30-17.00u.  

8. Jaarverslag MR concept 6 juli. Esther heeft aanpassingen gedaan. Voorstel is dat Marije die 
comments verwerkt en dat die versie rondgemaild wordt. Tot 14 juni kunnen mensen 
reageren en kunnen aanpassingen verwerkt worden. 

9. Update ontwikkelingen/ervaringen school mbt Corona. De school werkt met het laatste 
protocol. Er wordt iets versoepeld, maar school is nog wat terughoudend met het 
doorvoeren van versoepelingen. De school wil de mondkapjes voor leerkrachten nog 
houden. Voor leerlingen wordt het mondkapjes beleid nog gecontinueerd, zij het iets minder 
strikt. Er zijn meer leerkrachten gevaccineerd, wat prettig is. Zorgen blijven wat er straks in 
september weer gaat gebeuren. Laat al het personeel zich vrijwillig 2x  per week testen? 
Iedereen heeft een kit gekregen, maar het is niet bekend of iedereen dit gebruikt.  Bij het 
kamp van groep 8 wordt alle leerkrachten, leerlingen en begeleiders gevraagd zich de avond 
tevoren te testen. Er zijn immers 80 leerlingen bij elkaar. De testen worden via school 
vertrekt.  

10. Korte update HB onderwijs. Er is een leerkracht langduriger uitgeschakeld. Vervanging 
regelen is zeer moeizaam, zo niet onmogelijk, ondanks inschakelen van 4 bureaus. Dit heeft 
tot gevolg dat er met de klas erg gepuzzeld wordt om de lessen door te laten gaan. Later 
deze week zitten ze enkele dagen thuis (eenmalig). De school is druk bezig met het 
verstevigen van de positie van het HB onderwijs binnen Utrecht. De Spits en De Achtbaan 
werken hierin samen. Bij De Achtbaan zal er wat personele wisseling plaatsvinden.  Jeroen 
vraagt naar het BRIN-nummer: Peter: HB moet een apart administratieve/financiële entiteit 
worden (denk aan financiële herberekeningen, schoolresultaten, etc niet meer nodig zijn) , 
dus het gaat niet om het BRIN-nummer. Dit schept helderheid dat het HB echt een apart 
deel is.  

11. Uitslag CITO-toets: conform verwachtingen per groep (algemeen: meestal 2 punten boven 
gemiddelde van NL). Esther vraagt hoe het met de 1e klassers gegaan is die afgelopen jaar 
uitgestroomd zijn. Normaal gesproken komt er feedback van de Utrechtse scholen. Ervaring 
van Renate is dat De Spits kinderen op het juiste niveau terecht zijn gekomen, ze hoeven 
zelden naar een lager niveau, eerder zelfs vaker naar een hoger niveau. Dit is het 1e jaar dat 
de school met de Cito werkt. Gezien de ‘ingewikkelde’ uitslag is de vraag of we volgend jaar 
Cito houden of weer naar een ander systeem gaan. Jeroen vraagt of er ook een uitsplitsing is 
van de CITO-scores naar regulier en HB. Peter levert deze naderhand aan. Voor hb is de 
score 544,5 en voor regulier 535,9, terwijl deze voor hb en regulier samen 536,8 was. 
Landelijk was de score 535,0.   

12. Vragen en afsluiting. Geen punten. Ceciel: wat gaat er volgend jaar weer fysiek mogelijk zijn? 
Ceciel heeft voorkeur voor online  MR vergadering vanwege reizen. Arno stelt voor hybride. 
Dit is iets om komende vergadering definitief te besluiten. 
 
Volgende vergadering dinsdag 29 juni 

 


