
Notulen MR vergadering maandag 1 maart 2021  

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

Vredenborg, Jeroen Smeenk , Esther Keizers 

 

Voorstel agendapunten 

1. Welkom. Notulen 19 januari worden vastgesteld. de aanpassingen zijn verwerkt.  
2. Huishoudelijk reglement wordt vaststeld. Er waren geen nieuwe commentaren 

binnengekomen bij Jeroen. Marije zet het online.  
3. Opvolging actiepunten.  
4. Marije: Notulen: check bij Jana waar de oude notulen van MR vergaderingen en 

jaarverslagen zijn gebleven, die tot voor kort op de website stonden. Graag weer 
terugzetten op de website.   

Actie Verantwoordelijke Uitgevoerd ja/nee 
Notulen 7 dec op website Marije ja 

Indeling klassen/dagen groep 
3/4/5 HB rondmailen 

Suzanne Nee, door corona is dit 
anders. Is over 
gecommuniceerd naar 
Jeroen. Volgt op later 
moment. 

Datum evaluatie 
samenwerkingsverband  

Suzanne In april gepland 

Bijdrage nieuwsbrief 
klankbordgroep HB 

Suzanne Komt eraan. Verzoek ook 
in nieuwsbrief te 
vermelden 

Instructie ouders groep 3 in 
thuis-school periode 

Peter Niet langer van toepassing 
(maar is dit tot stand 
gekomen?). Peter heeft dit 
bij leerkrachten 
neergelegd. Niet 
doorgekomen naar 
ouders. Peter zal dit nog 
terugkoppelen naar 
leerkrachten 

Oudervereniging uitnodigen Esther Ja, 1 maart 
Beantwoording vraag over 
meivakantie  

Renate Is beantwoord 

Informatie Arbo dienst, 
toegankelijkheid 
inventariseren 

Peter  Er is een nieuwe mediator; 
mensen kunnen daar 
gebruik van maken.  
Afgelopen periode heeft er 
flink ingehakt bij 
leerkrachten. Ook nieuwe 
periode op school is pittig 
voor leraren t.a.v. 
werkbaarheid.  

 
5. Korte update HB onderwijs. Suzanne heeft zich afgemeld. Ambities zijn hoog voor HB. 

Binnen KSU is de vraag of het HB onderwijs onder 1 BRIN-nummer kan, zodat onderwijs van 



Spits en Achtbaan uniform wordt, van dezelfde kwaliteit blijft en ook t.a.v. mogelijkheden 
voor financiële investeringen. 1e opzet van dit plan ligt bij KSU kantoor. Ambitie is dat dit 
gerealiseerd is per komend schooljaar, maar dit is afhankelijk van landelijke administratie. 
Jeroen: is er ook gedacht om met andere HB scholen buiten de KSU samen te werken onder 
1 BRIN-nummer. Peter: dit kan niet. 

6. Update ontwikkelingen/ervaringen school mbt Corona 
a. Cito toetsen: gaat in de 2e week van maart gebeuren als kinderen weer ‘gewend’ zijn 

aan school. 
b. Gespreid start/eind beleid: in praktijk zien we dat mensen op hun ‘eigen tijd’ komen, 

maar toch is er in ochtend iets meer spreiding te zien; dus dat is gunstig.  
c. Extra maatregelen. Stel dat kind mondkapje vergeet: bij ingang school staan 

mondkapjes. Buitenspeelbeleid: buitenspelen gebeurde gespreid, maar dit is lastig 
t.a.v. pauzeroosters, dus dit wordt vanaf 2 maart iets aangepast waarbij er 2 
groepen tegelijkertijd naar buiten mogen. 2 Maart komt er een 
toestemmingsformulier voor ouders: als kinderen positief getest worden, mag 
school dit dan aan leerkrachten en andere ouders laten weten? Door AVG mag 
school namelijk niet vragen wat reden is dat kinderen zich afmelden of dit naar 
anderen communiceren; via dit formulier zou dit wel mogelijk zijn. Arno vraagt hoe 
het zit met sluiten van klassen: dit gebeurt zodra 1 kind besmet is. Renate geeft aan 
dat regels best ‘pittig’ zijn om werkbaar te houden. Marije geeft aan dat bij 
kleuterklassen bereidheid om te testen laag is, maar ouders wel kinderen thuis 
houden die luchtwegklachten hebben. Jeroen geeft aan dat bij HB het onduidelijk is 
bij ‘welke groep 4’ kinderen horen. Peter: hierover komt nu meer duidelijkheid. 

d. Kamp groep 8: wordt verplaatst van maart naar juni en wordt een nacht korter. 
Wordt mogen naar kinderen gecommuniceerd. 

e. Gymlessen: is over gecommuniceerd in nieuwsbrief 
f. Extra geld dat overheid beschikbaar stelt vanwege Corona: staat dit al in de 

begroting? Peter: nee. De KSU gaat hierover met de scholen in overleg en er zal een 
plan komen. 

7. Begroting (zie opmerkingen email Jeroen 23 februari 2021) 
a. De leerlingenaantallen lopen terug. Wat is de reden hiervan? Zijn er minder 

schoolgaande kinderen in Lunetten? Of worden andere basisscholen in Lunetten 
populairder? Is het mogelijk om de (geprognotiseerde) leerlingenaantallen uit te 
splitsen naar regulier en HB? Is bij beiden een teruggang te zien? Wat is de huidige 
inschatting van het leerlingenaantal per 1-10-2022? Heeft de aangepaste 
aanmeldingsprocedure voor HB-leerlingen invloed op de leerlingenaantallen van de 
spits? Dit komt door vergrijzing en ook door afname aanwas uit Hoograven (daar is 
het scholenplan veranderd). Dit is conform demografische prognose gemeente, 
waarin komende jaren krimp te verwachten is. Het heeft niet te maken met minder 
populariteit van school. Het aantal HB leerlingen aantal is lager dan gehoopt en is 
gevolg van indeling door het samenwerkingsverband. Dit gaat Peter daar aan orde 
stellen. De laatste prognose is 495 leerlingen, dus gelijk aan 2020, maar kan nog wat 
fluctueren o.b.v. aanwas HB. Jeroen: kan dit opgesplitst worden tussen regulier en 
HB? HB is 92 leerlingen. ‘An sich’ is enige krimp niet erg; want dan zouden alle 
klassen in 1 gebouw kunnen. 

b. Waarom baseert de KSU zijn financiering op T en de overheid op T-1? Is het zo dat 
de KSU financiering voor de spits negatief uitpakt, omdat de spits krimpt in plaats 
van groeit? De T komt uit de tijd van groei, want dan kun je de groeifinanciering in 
dat jaar al gebruiken. Nu we in krimp komen is het beter financiering in T-1 te 
begroten. Dit geeft dan meer zekerheid t.a.v. personele bezetting. Dit wordt thans 
overgezet. 



c. Klopt het dat voor de groene pleinen een bedrag van 11.000 euro wordt 
gereserveerd? Ja. Nog geen update t.a.v. subsidietoekenning  groene pleinen; komt 
deze maand. 

d. Ik neem aan dat veel posten vast liggen. Bij welke posten is er ruimte en zijn er 
keuzes gemaakt? Bij materiele zaken is ruimte (nieuwe methodes, materialen), maar 
90% is salaris waarin geen ruimte is om te sturen. Ook in toegekende subsidies is iets 
te sturen. Niet alle aanvragen zijn toegekend. 

e. De loonkosten per FTE zijn volgens de toelichting voor de spits erg hoog vergeleken 
met de KSU. Wat is de achtergrond hiervan? Is de spits van plan om de komende 
jaren richting het KSU gemiddelde te gaan? In hoeverre kan de spits hierop sturen? 
Dit komt doordat een deel van de leerkrachten ouder is en HB leerkrachten zitten in 
hogere schaal. Peter probeert dit te beïnvloeden ook door regulier en HB onderwijs te 
scheiden, zodat het inzichtelijker is. 

f. Het aantal FTE neemt af. Kan dit met natuurlijk verloop worden opgevangen? Tot op 
heden kan dit. Met tijdelijk extra financiering t.g.v. Corona kan dit ook nog 
opgevangen worden. Het blijft een jaarlijkse uitdaging.  Zijn er leerkrachten met een 
tijdelijk contract? Neemt het aantal FTE af bij regulier of HB? 

g. Als ik het goed begrijp wil de KSU kijken of er bespaard kan worden op materiele 
posten. Zijn er al concrete ideeën hoe dit zou kunnen? Peter hoopt dat er efficiënter 
ingekocht kan worden door als 32 KSU scholen gemeenschappelijk in te kopen. 
Toegenomen kosten hiervan komen ook deels door digitalisering, waarbij je elk jaar 
opnieuw een abonnement moet inkopen. Dit staat bij stichting nu goed op de 
agenda, maar behoeft nog aandacht ook in het landelijk beleid. 

h. De begroting gaat over de baten en lasten. Is er ook een balans van de spits? Peter 
zegt dat dit wel meegestuurd is en gaat over de gehele KSU. 

i. De overheid komt met een flink budget om corona-achterstanden weg te gaan 
werken. Is dat al verwerkt in deze begroting? Zie vorige agendapunt. 

8. Oudervereniging (Sven Hielhorst) 
a. Voorstellen van Sven: 3 kinderen: Gijs in groep 8 en Erben in groep 3. Hij is voorzitter 

en penningmeester. Olga en Sven zijn de 2 ouders die officieel ingeschreven staan. 
Ook is er een groep ‘harde kern’ ouders (3  andere personen) die meehelpen. Dit is 
eigenlijk te weinig. Op de dagen dat er iets moet gebeuren lukt het om ouders te 
vinden, maar voor taken die meer voorbereiding nodig hebben zijn geen ouders te 
vinden. Ze krijgen het net rond. 

b. Voorstellen van Olga: zoon in groep 3. Olga zorgt voor de versieringen. Esther 
complimenteert met de versieringen. 

c. Vrijwillige ouderbijdrage volgend jaar: is al jaren 36 euro en is al jaren voldoende. De 
hoogte wordt in ALV vastgesteld. De MR moet hier mee instemmen. Reserves zijn 
goed; 20.000 euro en loopt op. 80% van ouders betaalt. Dit is de enige inkomsten 
bron. Esther: is er nog een reminder voor ouders die vergeten te betalen? Verzoek 
gaat er aan het begin van het jaar uit. Na een paar weken gaat er een herinnering 
uit.  Daarna niet meer. Ceciel: is automatische incasso ook mogelijk? Sven: technisch 
gezien is dat lastig, moet namelijk ook aan Social Schools kunnen koppelen. Marije: 
is er ook een reminder voor nieuwe ouders? Sven geeft aan dat er een algemene 
reminder is afhankelijk van welk kwartaal een kind start. Er is geen inzicht welke 
ouders er wel en niet betalen. Ook AVG technisch zijn er beperkingen om individuele 
ouders te benaderen.  

d. bijdrage groene pleinen: komt er een bijdrage vanuit de oudercommissie? De 
commissie groene pleinen zou dit graag willen en vraagt om 10.000 euro. Er is thans 
20.000 euro reserve; die moeilijk ‘verstandig te besteden is’. Jaarlijks komt er 
ongeveer 13.000 euro binnen en uitgaven variëren tussen 8000 en 16.000 euro 



afhankelijk van schoolreisjesjaar‘.  Oudercommissie wil toekenning i.o.m. MR doen, 
zoals statutair is vastgelegd voor buitengewone uitgaven. Esther: Groene pleinen 
hebben ook hun plan bij MR gepresenteerd. Het zag er erg mooi uit, maar sommige 
dingen waren erg ‘luxe’ ingericht en leek niet allemaal realistisch. Esther vraagt zich 
af of plannen al aangepast zijn tot een haalbaarder plan. Olga en Sven gaven aan dat 
plannen wat aangepast waren om het financieel rond te krijgen. Aanpassingen: 
familieschommel bijvoorbeeld zal blijven. Er zal nog een aangepast ontwerp komen. 
Peter geeft aan: als subsidies bekend zijn dan is het ook duidelijker hoeveel eigen 
bijdrage er verwacht wordt. Voorstel Sven: toezegging van 10.000 met eventuele 
uitloop van een paar duizend euro. Esther, Jeroen en Marije geven aan behoefte te 
hebben aan de update van het plan. Esther vraagt groene pleinen commissie voor 
nieuwe update groene pleinen plan t.a.v. begroting en uitvoering. Alle aanwezige 
leden zijn akkoord voor toezegging van 10.000 euro, onder intentie van realistischer 
plan.  Esther maakt officiële email t.a.v. toezegging. 

e. Ouders voor ouders: een paar ouders hebben dit bedacht en hebben dit met hulp 
van OV uitgevoerd. Veel hulp gaat over taal en wegwijs worden in NL voor ouders 
met niet-Nederlandse achtergrond. De betrokken ouders zijn nu aan het kijken of ze 
meer kunnen doen voor ouders en kinderen die niet Nederlandstalig zijn. Peter 
heeft met de initiatiefnemers wekelijks contact om dit uit te breiden. Sven geeft aan 
dat ze hierdoor meer allochtone ouders betrokken krijgen, zoals ook in hun 
doelstellingen staat. 

f. Schoolreisjes. Dit is het jaar van de schoolreisjes en er wordt i.e.g. geprobeerd groep 
8 op kamp te krijgen. Er wordt uitgezocht of er nog een schoolreisje mogelijk is voor 
enkele klassen. De rest zal na de zomervakantie gebeuren. Hier zijn een aantal 
ouders mee bezig. De inzet wordt gewaardeerd!  

g. Avondvierdaagse: is voor 2021 afgelast. Jeroen en Sven hebben contact gehad. OV 
wil dit financieel wel ondersteunen en evt limonade uitdelen,  berichten op social 
schools, maar kan/wil niet verantwoordelijkheid voor het organiseren op zich 
nemen, om verschillende redenen: verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid over 
kinderen, te kort aan vrijwilligers. Idee van Jeroen: begin volgend jaar via Social 
Schools vraag uit doen of er ouders zijn die een subgroep willen vormen om 4-
daagse te organiseren. Sven maakt zich zorgen of dit een haalbaar project is voor de 
lange termijn. Jeroen en Sven gaan hierover tzt nog over brainstormen. Ook zijn er 
zorgen over juridische aansprakelijkheid. Peter: de ouders zijn aansprakelijk, maar 
school is niet aansprakelijk. 

h. Penningmeester oudervereniging: Esther vraagt of we hem kunnen helpen t.a.v. 
dubbelrol penningmeester/voorzitter. Sven geeft aan dat als we iemand kennen die 
een van deze rollen zou willen dat dit erg fijn zou zijn. Zal max 2-3 uur per maand 
kosten. T.t.v. innen van ouderbijdrage is het druk, daarna is het rustiger. Idem t.a.v. 
andere rollen.  Peter zal Philip benaderen via email.  

 
 

9. Afsluiting 
 
Volgende vergadering dinsdag 13 april 

 


