
 

Notulen MR vergadering 18 oktober 

Aanwezig: Renate Ivec, Christiane Hoedemaker, Rianne Creusen en Rosalie Vlastuin, Marije 

Nijenhuis, Angela Lont, Marjolein Boggeman, Martin van Roosmaelen en Jeroen Smeenk. 

 

1) notulen vorige keer (september) plus status actiepunten: Actiepunt Peter: geen nieuw KSU 

regelement, dat is thans 10 jaar oud. Jeroen zal aan GMR terugkoppelen of zij willen inbrengen dat er 

wellicht behoefte is aan een update. Jeroen heeft nog geen terugkoppeling gehad of er nog nieuwe 

trainingen komen; actie Jeroen navragen. 

2) corona scenario’s. Jeroen heeft destijds namens MR input geleverd. Plan school is naleving 

landelijk beleid, met kleine aanpassingen naar praktisch niveau. Jeroen vraagt hoe het zit met het feit 

dat er één scenario afhangt van het aantal besmettingen op De Spits; dat staat niet zo in het landelijk 

beleid. Peter geeft aan dat scenario’s binnen KSU besproken zijn en in lijn zijn met ander KSU scholen 

(bijvoorbeeld bij > 8 besmettingen klas uiteindelijk wel naar huis na goed overleg). MR kan zich 

vinden in huidig standpunt. Als MR op gegeven moment toch idee heeft dat school erg gaat afwijken 

van landelijk beleid; dan kan dit altijd opnieuw besproken worden. De school is bezig met de 

verbetering van de ventilatie; het installatiebedrijf heeft zaken nagelaten. CO2 monitoring is 

aanwezig en uitslagen van metingen hebben geleid tot acties. Komende vergadering komt beloop 

van Corona weer op agenda. 

3) oudervereniging. Jeroen was bij ALV, er waren weinig bezoekers. Voorgestelde hoogte 

ouderbijdrage is goedgekeurd. 2 Bestuursleden van OV stoppen aan het einde van het schooljaar. Zij 

zoeken vervanging.  

4) opbrengsten: Floor Symons bespreekt via Powerpoint de opbrengsten van de school van afgelopen 

schooljaar. Er wordt gesproken over dips die al dan niet gevolg zijn van Corona en bij kleuters 

instroom van kinderen met tweetaligheid en achterstand in Nederlandse taal. N.a.v. achterstand in 

spelling bij midden- en bovenbouw wordt er meer aandacht aan spelling gegeven. Bij de kleuters 

wordt er meer aandacht aan taal en motoriek gegeven. De resultaten van groep 8 worden 

besproken. Er is een jaar CITO gedaan, dat is toch niet goed bevallen, daarom is de school weer 

overgegaan op IEP. Mogelijk gaat er komend jaar landelijk iets veranderen.  

5) lesmethode wijzigingen: er wordt gezocht naar een nieuwe taalmethode voor komend schooljaar 

die beter past bij huidige veranderingen in kinderpopulatie. Er komen geen andere nieuwe 

methodes. HB heeft 2 jaar geleden nieuwe taalmethode gekregen. 

6) managementkalender De Spits. Dit zou gestuurd moeten zijn. Komt komende vergadering, er zit 

een nieuw stuk met reflectie bij. 

7) management rapportage. Er is landelijk een groot tekort aan leerkrachten. De school heeft thans 

voldoende leerkrachten met o.a. het aantrekken van een nieuwe leerkracht voor groep 7. Peter zou 

graag een extra leerkracht bij de onderbouw willen hebben. Verzuimpercentage is ook hoog. Peter 

wil graag hybride medewerkers, die de combinatie leerkrachten/naschoolse opvang doen. Deze 

studenten gaan in januari starten. Er is een nieuwe begroting gekomen en kosten voor nieuwe 

materialen zoals stoelen/tafels/computers zijn hierin mee begroot. Budget voor energierekening is 

verhoogd. Er is een 1e opzet voor scheiding HB en regulier gemaakt. Qua opbrengst data wordt hier 

ook aan gewerkt. De pleinen geven veel positieve aandacht voor de school. Het HB onderwijs draait 

en school begint een wachtlijst te krijgen in de hogere klassen; het lijkt dat er op gemeentelijk niveau 

iets minder aandacht voor HB begint te komen. Tevens gaat de school starten met het programma 

UkIQ, dit gaat starten achter de gymzalen. Er komt meer aandacht nog voor via nieuwsbrieven, etc. 

8) enquête. Wij hebben terugkoppeling gegeven, dit gaat Peter verwerken en dan krijgen wij demo te 



zien. 

9) terugkoppeling aan MR over GMR vergadering 13 oktober. Jeroen was afwezig.  

10) draagkracht/fianciële zorgen ouders. School is hiermee bezig. Aantal leerkrachten zijn 

geïnterviewd om grootte van het probleem te inventariseren. Leerkrachten krijgen workshop om 

stille armoede beter te leren herkennen.  Er is brood en beleg op de school aanwezig voor kinderen 

waarvan leerkrachten weten dat eten een probleem is. Ze gaan nu onderzoeken waar 

aandachtspunten liggen en wat de school kan bijdragen. 

 

Volgende vergadering wordt dinsdag 13 december; een dag later. 


