
 

Notulen MR vergadering 8-05-2017, 
aanvang 19.30 uur; locatie: Eifel 8, ℡ 288 87 90 

 
MR met schoolleiding Status Stukken/opmerkingen 
 
1. Opening 
Vaststellen agenda, aan punt 9 wordt GMR toegevoegd 

 Agenda 

2. Notulen 21-03-2016 Gewijzigd vastgesteld 
Enkele punten niet goed geformuleerd, worden gewijzigd. 
Afspraak in herinnering gebracht is dat MR binnen twee weken 
reageert op notulen en dat deze daarna vooruitlopend op 
volgende vergadering op Spitssite worden gepubliceerd. 
 

Ter vaststelling Notulen 

3 Formatie 
De veranderende samenstelling in de wijk zorgt voor meer 
nationaliteiten in de klas. Met leerlingen met taalachterstand en 
andere aandachtspunten. Hierdoor wordt het noodzakelijk 
geacht door de schoolleiding dat de klassen op de Spits 
stapsgewijs kleiner worden. Het aantal leerlingen per klas zal 
gemaximaliseerd worden naar 28 leerlingen per klas. Groep 3 
is daarbij belangrijk om dat te realiseren omdat daar de basis 
van de kennis voor de rest van de school wordt gelegd. Voor 
het schooljaar 2017/2018 betekent dit dat er 3 groepen 3 
moeten komen. En 6 kleutergroepen van maximaal 28 
leerlingen. Dit moet in de schoolgids worden opgenomen. 
Daarnaast wordt dmv een flexibele schil in leerkrachten extra 
ondersteuning voor twee dagen per week voor de groepen 7 en 
8 geregeld. Dit betekend dat er de mogelijkheid is om intensief 
groepen te hanteren en de klassen op dat moment kleiner te 
maken. Voordeel is ook dat er sneller ingesprongen kan worden 
bij uitval leerkracht. De bedoeling is om een seniorleerkracht 
hiervoor in te zetten, die de leerkrachten op deze wijze goed 
kunnen laten starten en ondersteunen. 
Aandachtspunt hierbij is nog financiering en fysieke ruimte 
voor 20 klassen. M.u.v. de flexibele schil past het binnen de 
formatie. 
Ook de Leonardo krijgt mogelijk volgend schooljaar 1 klas 
extra en ook 1 persoon flexibele schil. 
Een en ander heeft wel gevolgen voor de beschikbare RT voor 
de leerlingen. Dit levert volgens schoolleiding geen probleem 
op aangezien er door de flexibele schil meer aandacht in 
kleinere groepen kan zijn voor een deel van de week. 
Bovendien gaat de Spits de arrangementsprocedure steviger 
inzetten. Zodat eerder geld bij het SWV kan worden 
aangevraagd voor arrangementen voor kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben. 
De puzzel welke leerkracht op welke groep wordt komende 
week opgelost.  
MR kan zich vinden in deze lijn van wijzigingen. 

  

4. Begroting 
De begroting van de Spits wordt vooral bepaald door de 
KSU. Deze is er nog niet, dus kan nog niet besproken 
worden. 
De MR zou om uitleg over deze procedure kunnen 
vragen bij de KSU. Dit kan ook naar aanleiding vna een 
gezamenlijk overleg met overige MR-ren gebeuren. Zie 
agendapunt 10. 
N.a.v. hiervan verteld Peter dat er binnen de KSU tussen 
directeuren en college van bestuur gesproken wordt over 

SVZ bespreken  



 
de noodzaak tot betere en andere wijze van 
communiceren.  

5. Schoolgids 
Binnenkort komt concept. Afgesproken wordt dat MR 
schriftelijk reageert. Grote tekstdelen zijn verplicht vanuit 
KSU. 
De kleinere klassen en het schoolprofiel voor aaname van 
leerlingen moeten hier goed in beschreven worden zodat indien 
nodig op deze grond leerlingen geweigerd kunnen worden. 

SVZ bespreken  

6. Uitslag enquête leerkrachten continurooster 
31 van de 38 personeelsleden met lesgevende taak hebben 
gereageerd. De leraren zijn op een groot aantal punten positief 
over het continurooster. Wel aantal kritiekpunten: Leerkrachten 
vinden pauze te kort, leerkrachten hebben minder onderling 
contact en leerlingen hebben minder tijd voor lunch-eten. Een 
gedeeltelijk oplossing is structureel niet lesgevend personeel 
meer plein te laten lopen. Daarnaast is er ook een groep oud-
academici, gepensioneerde leerkrachten Stichting Leergaloos 
die extra handen op school wil leveren. Mogelijk kunnen zij 
ook leerkrachten ontlasten. Daar zijn gesprekken mee gaande. 
Doen ze al op aantal scholen in Utrecht. 
Er wordt een reactie naar de leerkrachten gestuurd over 
mogelijke oplossingen, maar ook duidelijkheid over wat niet 
opgelost kan worden. Al eerder is afgesproken dat na twee jaar 
continurooster definitieve evaluatie zal plaatsvinden, resultaten 
van deze enquête zullen daar ook bij mee worden genomen. 

Resultaten en 
follow-up. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.Vakantie/schooltijden schooljaar 2017/2018  
De dagen die nu op de site van de Spits staan zijn nog niet 
definitief. Er wordt nog gepuzzeld of er toch een tweede week 
meivakantie kan komen. Mogelijk oplossing is elke dag school 
vijf minuten eerder starten. MR heeft geen bezwaar mits 
schooldeur ook vijf minuten eerder open is om ouders met 
meerdere kinderen voldoende tijd te geven hun kinderen naar 
de klassen te begeleiden. 
 

SVZ bespreken  

8 Opbrengsten CITO 
De opbrengsten zijn per bouw geanalyseerd. Zowel op 
groepsniveau als op leerlingenniveau. Landelijk scoren de 
leerlingen goed. 
Resultaten van Leonardo zitten erbij, gaat in de toekomst apart. 
Betekend overigens niet dat daardoor er een goede score is.  
Per leerling wordt gekeken of er groei is. Ook de groepen 
worden onderling vergeleken. Scoort een groep beter dan 
parallelgroep dan wordt o.a. bekeken of leerkrachten van 
elkaar kunnen leren. 

Resultaten 
bespreken. 

 

9 MR-samenstelling en GMR vertegenwoordiging 
schooljaar 2017/2018 
Selene en Annet stoppen vanuit leerkrachten. 
Jeanet stopt vanuit oudergeleding. Ester is herkiesbaar.  
Streven bij leerkrachtvertegenwoordiging naar deelname vanuit 
elke bouw. Oudergeleding 1 Leonardovertegenwoordiging. 
Deze week moet planning rondgestuurd worden verkiezingen 
en conceptbrief. 
Er is waarschijnlijk reeds een ouder die wil deelnemen in de 
GMR vanuit de Spits ter vervanging van Ester. 

bespreken  
 
 
 
 
 
Actie Jeanet 
 

10 Voorzitter overleg andere MR-en 
Marcel stelt voor dat hij bij andere MR-voorzitters navraagt of 
ze gezamenlijk begroting bij KSU gaan opvragen. Bestuur kan 

 Marcel   



 
ons inziens een vraag van meerdere MR-en van scholen niet 
negeren. 
MR gaat akkoord. 
11 Ingekomen post 
Vraag over de meivakantie binnen gekomen. Is beantwoord 
door Marcel. 
 

  

12 Mededelingen 
geen 

  

13 Actielijst 
Blijft grotendeels staan.  
 

  

14 Rondvraag en sluiting 
 

  

 
Data MR-vergaderingen 2015-2016: 
VERGADERDATA 
Dinsdag 25/10 
Maandag 21/11: cursus 
Dinsdag 21/2/2017 
21/3/2017 
08/05/2017 
12/06/2017 
 

de vergaderingen starten steeds om 19.30 uur. 

  

Actielijst mei 2017 MR ‘De Spits’ 

 

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

1. Aanpassen statuten MR vertegenwoordiging 

Leonardo 
Marcel en 

Luuk 
schooljaar 

2016/2017 

 

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

3. Contact opnemen met voorzitters andere MR-en KSU Marcel z.s.m.  

4. Lerarenenquete continurooster, reactie naar 

leerkrachten 

Annemiek en 

Peter 

z.s.m.  

5. Verkiezingen opstarten Jeanet  z.s.m.  

     

 


