
Notulen 20 juni 2022 

 

Aanwezig: Peter, Renate, Tolga, Annelies, Angela, Arno, Jeroen, Marije, Martin en Marjolein 

 

1. Voorstellen van Marjolein en Martin. Er komen nog vanuit de leerkrachten nieuwe MR leden 

ter vervanging van Annelies en Tolga; komend schooljaar horen we wie.  

2. Akkoord vorige notulen. 

3. Het voorstel voor de verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage wordt besproken. Via de mail 

heeft Sven uitgelegd wat de reden van de verhoging is. De U-pas zou niet meer gebruikt 

mogen worden om de ouderbijdrage te vergoeden. De KSU is hierover in gesprek geweest 

met de gemeente. Komend jaar mag hierdoor de U-pas nog gebruikt worden heeft de 

gemeente toegezegd, daarna niet meer. Dit zal voor sommige scholen echt problemen 

geven. Bij de Spits wordt er maar weinig gebruik gemaakt van de U-pas. Ongeveer 70% van 

de ouders betaalt de ouderbijdrage en dit is relatief weinig. Overigens staat politiek gezien 

de vrijwillige ouderbijdrage onder druk. De MR ziet wel dat manier waarop ouders 

gestimuleerd worden om de ouderbijdrage  vrij soepel is. De MR adviseert extra ideeën om 

het betalen te versoepelen. Renate heeft een aantal goede ideeën. 

4. Formatie: Er vertrekken enkele leraren. Peter hoopt eind van de week de definitieve formatie 

vast te kunnen stellen en dit zal dan aan de ouders gecommuniceerd worden. Het is krap, 

maar Peter heeft vertrouwen dat we het rond krijgen, hoewel dit nog niet rond is. Het aantal 

klassen is uiteindelijk toch gelijk gebleven (toch een extra kleuterklas en een volledige groep 

3 HB klas en behoud van de kleine groepen). Het klaslokaal bij de gmzaal zal nog voor De 

Spits behouden worden en er wordt gekeken welke klas daar heen gaat. Arno vraagt of er 

nog ruimte voor leerkrachten om extra uren te kunnen werken. Afgelopen jaar hebben 

meerdere leerkrachten extra uren gewerkt. Renate geeft aan dat veel leerkrachten ofwel 5 

dagen werken ofwel 3 dagen en soms 2 dagen. 4 Dagen zie je weinig, omdat dan de 

samenwerkbalans onhandig is, t.a.v. de neventaken. Er wordt nog gesproken over de zorgen 

die er zijn t.a.v. inzet van ZZP-ers, wat een opkomende trend is in onderwijsland. Er wordt 

gekeken om iedere klas een zo passend mogelijke leerkracht te geven. De leerkrachten 

hebben hier in een vergadering zelf over meegedacht met leuke bevindingen. 

5. HB onderwijs: we hebben de brief gehad die vanuit De Stichting gestuurd is, er is beweging 

en het is nu wachten op de volgende stap. Peter hoopt dat na de vakantie concrete stappen 

volgen. Actiepunt voor komend schooljaar blijft het pressiemiddel van de ‘begroting’. Ook 

vanuit het expertise team komt er in september meer nieuws (website, etc.) Politiek gezien 

zijn er zorgen over de continuïteit omdat er bij enkele scholen wisselingen in het 

directeurschap zijn. Ook is de ‘Vrienden van Leonardo’ opgeheven, die ook politieke pressie 

konden geven. Arno vraagt zich af hoe het met differentiatie zit binnen het regulier 

onderwijs. Naast de zon-maan-ster zijn er ook nog andere differentiaties voor extra werk, 

maar is er ook behoefte aan differentiatie naar een lager niveau. Dit lagere niveau komt 

steeds meer voor bij De Spits. 

6. To do: 

a. In september testen van ouder tevredenheidsenquête door MR ouders 

b. Evaluatie vertrouwenspersoon/klachten: er is dit jaar maar 1 officiële casus geweest, 

dit is eerder besproken. 

c. Vergaderplanning komend jaar: de data zijn akkoord. De starttijd wordt 20.00u 



d. Marjolein en Martin leveren bij Marije een korte voorsteltekstje aan voor op de 

website. Bij deze zijn we nu op formatie t.a.v. de ouder MR leden voor komend 

schooljaar. 

e. Marije zal een stukje aanleveren voor de Social Schools, website en een stukje voor 

de klassenapps. 

f. Voor Peter: KSU regelement MR updaten. 

g. To do Marije: bij 1e nieuwsbrief van het schooljaar voorstel van de MR 

h. To do Marije: Jaaragenda met Peter doornemen en updaten. 


