
MR vergadering maandag 12 september 2022 20.00-21.30u. Locatie: De Spits 

Aan: 

MR:  Personeel: Renate Ivec, Christiane Hoedemaker, Rianne Creusen en Rosalie Vlastuin 

 Ouders: Marije Nijenhuis, Angela Lont, Marjolein Boggeman, Martin van Roosmaelen 

(Julia 1D) en Jeroen Smeenk. 

Directie: Peter Kooy 

 

MR vergadering (zonder directie): 20.00-20.30u 

1. Welkom en voorstelrondje  
2. Bericht social schools (mail Marije 22 augustus). Renate stuurt concept ouder enquête door.  

MR checkt enquête op leesbaarheid en stuurt aanpassingen door naar Jeroen komende 2 
weken. Christiane zal zorgen dat vergaderdata aangekondigd worden via Social Schools. 

3. Scholingsbehoefte MR-leden en vaststellen taken. Jeroen emailt GMR of er nieuwe data 
komen.  

4. Vaststellen Huishoudelijk Reglement 2022-2023 (zie bijlage). Marije zorgt dat dit op de 
website komt.  

5. Vaststellen jaarverslag 2021-22 (zie bijlage). Geakkodeerd. Marije zorgt dat dit op de website 
komt 

6. Samenwerking Oudervereniging. Jeroen doet samen met een andere ouder de kascommissie. 
Vraag of Jeroen onze suggesties voor optimalisatie van inning van ouder bijdrage. Christiane 
zal zorgen dat vergaderdata aangekondigd worden via Social Schools. Voorstel van MR is ook 
informatie in het Engels aan te bieden. Ook een gerichte reminder kan effectief zijn. Peter 
schuift aan en geeft aan dat er bij de KSU discussie is over de bijdrage an sich: zou die niet 
überhaupt moeten worden afgeschaft, omdat steeds meer mensen beperkte financiële 
middelen hebben. Martin biedt aan om naar communicatie strategie te kijken met als doel 
betere opbrengst van de ouderbijdrage te krijgen. Die is bij De Spits erg laag (60%) i.v.t. 
andere scholen. 

7. Kosten energie rekening: er zijn zorgen over de energierekening voor komende winter. 
 

Formeel overleg (met directie): 20.30-21.30u 
 

8. Vaststellen notulen vorige keer. Akkoord. 
9. KSU regelement MR updaten. Peter zou navragen of er een nieuw regelement is. Dit gaat hij 

komende vergadering met KSU regelen. 
10. Jaaragenda MR. Aanpassingen van Peter worden verwerkt. Nieuwe versie komt op de 

website.  
11. Opbrengsten (cito rapportage alle groepen): personeel dat hier over gaat is nu bij 

ouderavond aanwezig. Wordt doorgeschoven naar oktober. 
12. Formatie. Peter is eigenlijk tevreden, na een hele drukke zomer met mutaties, helemaal in 

vergelijking met andere scholen. Gesprekken lopen nog voor nieuwe vaste krachten in groep 
7B. Peter heeft voor komende jaren een subsidie aangevraagd van 650.00 euro. Dit is een 
landelijke subsidie om het basisniveau van onderwijs hoog te houden, dit gaat over 
rekenvaardigheid, spelling, digitale geletterdheid en democratisch burgerschap. In het najaar 
komt er bericht of we de subsidie krijgen. Dit is gedaan vanuit de gedachte dat er steeds 
meer diversiteit binnen de klassen is door verschil in taal- en rekenniveaus en achtergrond. 
Als de school door kan naar de komende ronde, dan wordt de MR geïnformeerd en kan 
bijdragen. Peter waarschuwt dat komende jaren er nog veel oudere leerkrachten met 



pensioen zullen gaan en ook mensen stoppen binnen het onderwijs. Er lopen allerlei 
initiatieven om leerkrachten te behouden en nieuwe leerkrachten aan te trekken.  

13. Voortgang scheiding HB regulier. De man bij de Stichting die dit financieel zou regelen is 
vertrokken; er werken voornamelijk ZZP-ers. Peter zit nu zelf bij de financiële commissie. De 
school is alvast begonnen met het financieel scheiden van regulier en HB. In januari start de 
nieuwe betalingscyclus en het streven is dat de scheiding dan rond is. 

14. Concept tevredenheidsenquête. Zie boven; wordt rondgestuurd. 
15. Rondvraag en afsluiting. 

 


