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Samenstelling MR 

 
In schooljaar 2020-2021 hebben de volgende personen deel uitgemaakt van de 
medezeggenschapsraad. 
Vertegenwoordiging oudergeleding: Esther Keizers (voorzitter), Marije (secretaris), Arno 
Vredenborg, Angela Lont, Jeroen Smeenk 
Vertegenwoordiging personeelsgeleding:  Tolga Demir, Renate Ivec, Ceciel Harleman.  
 
In totaal is er 8 keer vergaderd, deels in aanwezigheid van de schoolleiding en deels met alleen de 
MR leden. 
 

Er heeft een grote wisseling van leden plaatsgevonden. Vanuit de ouderleden was Esther de enige 

continue factor. Arno, Angela, Marije en Jeroen zijn nieuwe leden. Er heeft geen verkiezing 

plaatsgevonden, omdat dit de enige aanmeldingen waren.  Jeroen neemt deel aan de MR vanuit het 

HB onderwijs. Vanuit de leerkrachten was Renate Ivec reeds 2 jaar lid van de MR, Tolga Demir en 

Ceciel Harleman 1 jaar. Suzanne Waal is dit jaar meerdere malen aangesloten bij de vergaderingen 

om te informeren over het HB onderwijs, zij is geen officieel MR lid.  

Door het onverwachte vertrek van de 4 van de 5 ouderleden van de MR in 2019-2020 is er geen 

overdracht van stukken, zoals oude jaarverslagen, notulen, etc. geweest. Door Corona heeft de MR in 

jaar 2019-2020 niet regelmatig vergaderd en was er geen duidelijke jaaragenda. Dit heeft ertoe 

geleid dat er ook geen jaarverslag over 2019-2020 is verschenen.  

Naast de MR is er een GMR waarbij alle MR’s van de KSU een afvaardiging hebben. Dit is een school 

overstijgend overleg- en adviesorgaan voor de afzonderlijke MR raden van KSU scholen, en 

tegelijkertijd gaan zij ook in gesprek met de raad van toezicht en het college van bestuur.  Onder 

andere het schoolbeleid, de financiën en het personeelsbeleid zijn onderwerpen waarover binnen dit 

orgaan wordt gesproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de GMR adviesrecht of 

instemmingsrecht. Er was weinig interactie met de GMR, maar dit jaar is de communicatie duidelijk 

verbeterd. De GMR is makkelijker benaderbaar, en hebben een vergadering georganiseerd voor MR 

leden om hun visie/missie te delen. Jeroen heeft vanuit de MR deze vergadering bijgewoond. 

 

Besproken onderwerpen t.a.v. onderwijs 

- Achtergrond studiedagen; wat was de inhoud van de dagen. 

- Corona en onderwijs (zie onder) 

- HB-onderwijs: welke verdieping krijgen leerlingen, welke verdieping krijgen de leerkrachten. 

Hoe wordt er omgegaan met de combinatie klassen. Er is een expertise centrum HB 

opgericht waar de school aan deelneemt, waarbij ook ouders deelnemen via een klankbord 

groep. Er is meerdere malen gesproken over het samenwerkingsverband tussen de scholen 

in Utrecht die HB onderwijs aanbieden.  Er is de wens dat het onderwijs van Spits en 

Achtbaan uniform wordt, van dezelfde kwaliteit blijft en ook t.a.v. mogelijkheden voor 

financiële investeringen. De eerste opzet van dit plan ligt bij KSU kantoor.  

- Binnen De Spits is de wens dat het HB onderwijs een aparte entiteit krijgt, zodat het HB 

financieel en logistiek apart van het regulier onderwijs behandeld en geanalyseerd kan 

worden.  

- Formatieplan 2021-2022: het aantal kinderen in Utrecht en ook Lunetten is dalende en 

hiermee ook het aantal leerlingen in Utrecht. Verder is er een nieuw gemeentelijk 



aanmeldingsbeleid van kracht geworden voor het HB onderwijs, dat mogelijk invloed heeft 

gehad op de HB leerlingaantallen. Dit betekent dat er voor komend schooljaar minder 

aanmeldingen zijn. Peter Kooy heeft het personeelsbeleid toegelicht van de school, en hoe 

het mogelijk wordt gemaakt om een match te houden tussen aantal leerkrachten en aantal 

klassen. Er zijn zorgen bij de schoolleiding over het leraren tekort. Bij de formatie 23021-

2022 zal de formatie (net) voldoende zijn. In 2021-22 blijft het de school over 2 locaties 

verdeeld, waarbij het HB op locatie Goeree onderwijs zal krijgen. Op locatie Eifel komt 1 

lokaal vrij, waar extra activiteiten aangeboden kunnen worden. 

 

Communicatie 

Van iedere MR vergadering zijn notulen gemaakt, welke op de MR pagina van de schoolwebsite zijn 

geplaats. Er is een jaarplan 2020-2021 gemaakt, hierin is voor de afgesproken vergader data van de 

MR een onderverdeling gemaakt in onderwerpen. In de notulen van 3 november 2020 is deze 

onderverdeling ook zichtbaar. Het huishoudelijk reglement is aangepast en op de website gezet, 

daarnaast is het MR reglement beschikbaar via de website. Iedere vergadering is ouders de 

mogelijkheid geboden zich aan te melden om het algemene deel van de vergadering bij te wonen, 

waar ook enkele malen gebruik van is gemaakt. De oudervereniging heeft een keer mee  vergaderd, 

evenals de commissie ‘Groene pleinen’.  

 

Financiën 

Er is overleg geweest met de oudervereniging t.a.v. besteding van het budget. Door Corona zijn veel 

activiteiten niet doorgegaan, waardoor er budget overgebleven is. In samenspraak met de MR heeft 

de oudervereniging besloten E 10.000,- bij te dragen voor vernieuwing van de schoolpleinen (Groene 

pleinen project). De MR adviseert de ouderbijdrage voor 2021-2022 gelijk te houden. 

Meerdere malen zijn er vragen gesteld aan de commissie ‘groene pleinen’ over de voortgang van de 

nieuwe schoolpleinen. De MR heeft aangegeven positief te staan tegenover de plannen, maar vragen 

te hebben bij de haalbaarheid van het budget.  

De MR heeft meegelezen met de begroting van de school en hierover vragen gesteld, welke 

beantwoord zijn door Peter Kooy. Er zijn vragen gesteld over salariskosten, materiële zaken en de 

gelden van het samenwerkingsverband. De school vraagt regelmatig geld aan voor HB onderwijs en 

voor kinderen met een leerachterstand. Peter Kooy heeft korte lijnen met het 

samenwerkingsverband en is kritisch naar hun uitgaves/reserves. Het rijk heeft aangegeven extra 

geld beschikbaar te stellen voor het onderwijs om Corona gerelateerde zaken op te kunnen vangen 

(NPO geld). In mei is duidelijk geworden welk budget De KSU en de Spits zullen ontvangen. De school 

heeft een plan gedeeld voor besteding van dit geld. Focus ligt op duurzame ontwikkeling van 

leerkrachten en verbetering van de kwaliteit van leerlingen op het gebied van algemene didctische 

vaardigheden, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling, bijv. door aannemen van extra coaches 

voor kanjertrainingen, onderwijs in relatief kleine klassen en inzet van coaches voor bijspijkeren van 

kennis. Ontwikkeling van leerkrachten wordt gedaan door het versterken van het professionele 

leerwerkklimaat. Er is een plan gemaakt om communicatie naar ouders te versterken, wat ook door 

deze gelden mogelijk gemaakt wordt. 

 



Corona 

Iedere vergadering is Corona aan bod gekomen. Er is gesproken over spreiding van het 

halen/brengen van kinderen, over het in contact blijven met de ouders/verzorgers van kinderen, over 

de ventilatie van de lokalen in het extra schoolgebouw en nog veel meer. Er is gevraagd of het 

thuisonderwijs geleid heeft tot leerachterstand bij de kinderen van de school (de leerlingen hebben 

het in verhouden goed gedaan). Enkele malen heeft de MR aan de school gevraagd de communicatie 

rondom bepaalde thema’s iets aan te passen als we merkten dat sommige onderwerpen bij ouders 

onduidelijk waren. Dit werd door de school zeer snel opgepakt. De school heeft aangegeven dat de 

Corona een zware tijd is voor het personeel, maar ook voor de kinderen en ouders. Voor iedereen 

was het prettig toen de leerlingen weer naar school mochten. Ook het handelen van de school 

wanneer groepen in quarantaine moesten, en thuisonderwijs opgestart kon worden is als positief 

ervaren.  Ook hier is de communicatie naar ouders/verzorgers in korte tijd duidelijk verbeterd en is 

geleerd van de ervaringen die werden opgedaan.  

 

Vooruitblik schooljaar 2021-2022 

Esther blijft nog 1 jaar voorzitter, vanwege geen andere gegadigden en Marije blijft nog 1 jaar 
secretaris. 
De nieuwe schoolpleinen zullen gerealiseerd worden in de winterperiode , mits volledige financiering 
rond is (wat vermoedelijk in september/oktober bekend zal worden). De verwachting is dat er in Q4 
gestart kan worden en de doorlooptijd per schoolplein ca 6 weken zal bedragen.  
Hopelijk kan de oudervereniging meer activiteiten doen, mochten Corona regels dit toelaten.  Het 
plan is om bij aanvang van het nieuwe schooljaar de schoolreizen in te gaan plannen, omdat deze dit 
jaar niet zijn gehouden (met uitzondering van groep 8, zij gaan in juli nog op schoolreis. Voor deze 
groepen kon het niet naar het volgende schooljaar worden verzet).  
Onderwijs ontwikkelingen zullen besproken worden waar deze actueel zijn. 
Veranderingen/vernieuwingen in het HB onderwijs zullen besproken worden waar deze actueel zijn. 
 

De MR is dit schooljaar akkoord gegaan met: 

Jaarverslag MR  

Huishoudelijk reglement  

Schoolgids 2021-2022 

 

 

 


