
 

Notulen MR vergadering 21-02-2017, 
aanvang 19.30 uur; locatie: Eifel 8, ℡ 288 87 90 

 
MR zonder schoolleiding Status Stukken/opmerkingen 
 
1. Opening 
- Vaststellen agenda 

• Toegevoegd aan de agenda als punt 3: Samenvatting 
ouderenquête en punt 9 communicatie MR richting 
ouders. 

 Agenda 

2. Notulen  25-10-2016 Ongewijzigd vastgesteld. 
 

 Notulen 

3 Ouderenquête  
• Resultaten van de enquête zijn overwegend positief. 
• Over de ochtendpauze is de overgrote meerderheid 

tevreden, dit is niet het geval bij de lunchpauze. 50% 
vindt de middagpauze aan de korte kant. Vraag die 
gesteld wordt is of er nagedacht kan worden over 
oplossing hiervoor. Punt zal worden meegenomen in 
de leraren enquête die over dit onderwerp binnenkort 
wordt uitgezet. Daarna zal dit punt nader bestudeerd 
worden en bekeken of er oplossingen mogelijk zijn. 

• Ouders zijn positief over de rust & regelmaat die 
ontstaan is door de vijf gelijke dagen. Leerkrachten 
geven ook aan vooral veel meer structuur en rust te 
ervaren op school, met name tussen de middag. 

• Vraag op enquête: gym is korter en valt vaker uit door 
continurooster. Schoolleiding geeft aan dat gym niet is 
ingekort en uitval van gymlessen heeft niets te maken 
met continurooster 

• Inkorten meivakantie, had dat niet anders gekund? 
Hierover is tevens mail binnengekomen van een ouder 
(zie agendapunt 8) Ivm de totale hoeveelheid lesuren 
die alle leerlingen over de 8 schooljaren moeten 
krijgen is het nodig voor twee schooljaren een week 
minder vakantie te hebben. Gekozen is daarbij voor 
inkorten van de meivakantie. Dit met instemming MR. 

• Avond-oudergesprekken: waarom bij sommige 
leerkrachten niet? Antwoord schoolleiding: uren 
gemaakt in de avond moeten op een ander moment 
gecompenseerd worden, dat is bijna niet te regelen. 
Daarnaast is het in het kader van burn-out preventie en 
voorkomen ziektemeldingen niet wenselijk dat een 
leerkracht een dag en achtereenvolgens avond werkt en 
dan de volgende dag weer fris om half 9 voor de klas 
moet staan. 
Een leerkracht mag er echter wel voor kiezen toch 
oudergesprekken op de avond te plannen. 

• Door ouders wordt zorg uitgesproken of continurooster 
prettig is voor de leerkrachten. 

• Er zijn veel verschillende communicatiemiddelen van 
de school: social schools, schoolplanner, mail. Kan dat 
niet anders. Antwoord: op termijn zal schoolplanner 
verdwijnen, zodra social schools alle functionaliteiten 
heeft die nodig zijn, dat is nu nog niet het geval. 
Planning is dat in september 2017 hierover richting 
ouders gecommuniceerd wordt, 

• Smerige toiletten. Is aandachtspunt voor de school. Er 

Ter bespreking  



 
wordt extra schoongemaakt, er is aandacht voor in de 
vorm van afkruislijsten, toiletmaatje, jongens zittend 
plassen etc. 

• Vraag of de kleuters niet ook aan tafeltjes kunnen eten? 
Kleuters die het moeilijk vinden in de kring te eten 
kunnen aan tafel eten, er zijn echter niet voor alle 
kinderen tafels in de kleuterklassen. 

• Integratieactiviteiten Leonardo/reguliere klassen 
worden gewaardeerd. MR vraagt of dit nog versterkt 
kan worden? Antwoord: is financieel niet mogelijk. 
N.a.v dit punt verstrekt schoolleiding informatie over 
project WOU. Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht 
Hierbij worden met inzet van professoren de 
methodiek van het hoogbegaafde onderwijs 
toegankelijk gemaakt voor andere scholen binnen 
Utrecht en gericht op integratie met regulier onderwijs. 

 
4 Jaarplan 2016/2017 (kunst/cultuur en pesten) 
Het jaarplan is besproken. Specifieke onderwerpen die aan de 
orde zijn gekomen. 

• Gaat er nog gebruik gemaakt worden van het Parnassys 
ouderportaal? Antwoord van schoolleiding: staat hier 
welwillend tegenover, maar er zitten wel haken en 
ogen aan die uitgezocht moeten worden. Heeft op dit 
moment geen prioriteit gezien de vele 
ziektevervangingen. 

• Volgend schooljaar zal het bewegingsonderwijs 
wederom een lastig punt zijn. Dit jaar is er een extra 
leerkracht voor deel van de week voor. 

• Binnenkort is de creatieve week i.s.m. UCK. Na afloop 
zal geëvalueerd worden. 

• Muziek: er is een muzieksubsidie toegekend. Er zal een 
plan van aanpak worden gemaakt voor de komende 
drie schooljaren. Er worden wel diverse naschoolse 
activiteiten aangeboden. 

• Er zijn twee pestcoördinatoren Marloes en Floor, Zij 
passen pestprotocol aan ivm verdwijnen M5 en 
intensivering kanjertrainingen, 

• Het levensbeschouwelijke onderwijs is aangescherpt, 
Aandacht voor normen en waarden breder dan 
katholieke achtergrond. 

• N.a.v. jaarplan vanuit oudergeleding nog de vraag of er 
niet meer aandacht moet komen voor kinderen met 
ontwikkelingsachterstand. Spits geeft veel aandacht 
aan ontwikkelingsvoorsprong. Schoolleiding geeft aan 
dat onderwijs van oudsher al veel aandacht geeft aan 
kinderen met ontwikkelingsachterstand. De Spits heeft 
i.t.t. veel andere scholen nog RT en ontvangt daarvoor 
zorggeld van samenwerkingsverband. De toekenning 
van deze gelden is echter later in schooljaar dan 
opstellen jaarplan.  

 

Ter info  

5. Oudervereniging 
In januari is MR aangeschoven bij vergadering van 
oudervereniging met schoolleiding. Afspraak is bekrachtigd dat 
MR drie keer per schooljaar bij deze overleggen aanschuift, bij 
de ALV in juni zal MR ook aanwezig zijn. De MR gaat 
functioneren als kascontrolecommissie. 

  Ter info  

6. Wijkontwikkelingen Ter info  



 
• Kindplein.(Opvoeden, spelen en samen leren) Er komt 

een website waaraan buurtteam, drie scholen, 
gezondheidscentrum, KDV’s aan deelnemen. Daar 
komen aanbieders op van zorg met ervaring in de wijk. 
Ook wijkagent is betrokken. 

• Midden in Lunetten. Overlegstructuur gemeente en drie 
scholen. Er wordt gewerkt aan een aanpak vergroening 
speelplaatsen scholen,. Ouders en bewoners zullen 
daarbij betrokken worden, Uitgangspunt is 
schoolpleinen open houden. N.a.v.: Bij de kuil is gras 
weggehaald ivm werkzaamheden. Er wordt gesproken 
over aanleggen soort tribune. 
In dit overleg wordt ook gesproken over ontwikkeling 
Lunetten. Er gaat veel geld naar Hoograven, risico 
bestaat dat Lunetten achteruit gaat. 

 
7. Veiligheid 
Veiligheidsmonitor is ook onderwerp van gesprek bij Midden 
in Lunetten. Ook met wijkagent. 
Binnenkort wordt weer de risico-inventarisatie gehouden. 
Er zal bij de gymzaal een extra rekje worden geplaatst om te 
voorkomen dat kinderen fietspad oprennen vanuit gymzaal. 

Ter info  

8 Ingekomen post vraag ouder: Meivakantie is slechts een 
week. Waarom is dit zo en waarom is de MR hiermee akkoord 
gegaan? Hadden de twee extra vakantiedagen van de komende 
vakantie niet bij de meivakantie gevoegd kunnen worden zodat 
die twee weken had kunnen zijn? Antwoord schoolleiding: Had 
gekund, maar daar is ivm planning en spreiding van de drie 
studiedagen voor leerkrachten niet voor gekozen. Antwoord 
MR: MR is akkoord gegaan omdat het voor realiseren 
voldoende lesuren voor leerlingen het noodzakelijk was voor 
twee jaar een week minder vakantie te houden.  
Vanuit personeelsgeleding is de vraag gekomen door wie de 
verslagen van het beoordelingssysteem Kapablo (observatie in 
de klas) ingezien kunnen worden. Deze vraag is in de GMR 
gesteld. Antwoord: Alleen schoolleiding kan dit inzien. 

Ter bespreking Actie: beantwoorden 
vraag ouder. 

9 Communicatie: 
Vraag aan Ester om wederom stukje voor nieuwsbrief te 
maken. Met stukje rectificatie resultaten ouderenquête. Ook 
kan daarin de oproep worden gedaan voor GMR -
vertegenwoordiging ouders. Met name versterking Leonardo-
ouders vertegenwoordiging is hard nodig in de GMR. 
Voorstel wordt gedaan om anders om te gaan met de notulen: 
sneller concept naar MR-leden, twee weken reactietijd. Daarna 
plaatsing op website Spits. Voorstel wordt aangenomen. 
Oude notulen zullen onder kop Archief op site worden gezet. 

  

10 Mededelingen:  
Dmv datumprikker zullen de overige vergaderdata voor dit 
schooljaar z.s.m worden gepland. 

  

11 Actielijst  
Actiepunt communicatie over de MR op website kan af. Wordt 
uitgevoerd. 
Actiepunt verantwoording uren continurooster kan af.  
Actiepunt cito 1 en 2 kan af. KSU akkoord met afschaffen 
citotoetsen groep 1 en 2. 

  

15 Rondvraag en sluiting 
Aandacht gevraagd voor op tijd starten procedure vervanging 
MR-leden. 

  

 



 
Data MR-vergaderingen 2015-2016: 
VERGADERDATA 
Dinsdag 25/10 
Maandag 21/11: cursus 
Dinsdag 21/2/2017 
Nader te bepalen 
 

de vergaderingen starten steeds om 19.30 uur. 

  

Actielijst februari 2017 MR ‘De Spits’ 

 

 Actie Perso(o)n(en) Datum gereed continu 

1. Aanpassen statuten MR vertegenwoordiging 

Leonardo 
Nader te 

bepalen 
schooljaar 

2016/2017 

 

2. Jaarverslag MR 2016/2017 Jeanet z.s.m.  

3. Beantwoorden vraag ouder Jeanet Na vaststellen 

verslag 

 

4. Lerarenenquete continurooster Personeels-

geleding MR 

  

5. Vaststellen overige vergaderdata MR Marcel   

     

 


