
Notulen MR vergadering maandag 14 september 2021  

Aan: Renate Ivec, Ceciel Harleman, Tolga Demir, Peter Kooy, Angela Lont, Marije Nijenhuis, Arno 

Vredenborg, Jeroen Smeenk, Esther Keizers,  

Vergadering via Teams 

Agendapunten 

1. Welkom en vaststellen notulen 29 juni 2021 en jaarverslag 2020-2021. Geaccepteerd. 
2. Ervaringen opstarten nieuwe schooljaar 

a. Baristo bar. Positieve reacties van ouders. Peter geeft aan dat als er ideeën zijn voor 
iets dergelijks, dat we het kunnen laten weten. Oudervereniging en school willen 
ook een aantal (kleine) thema avonden gaan organiseren. 

b. ZAPP opnames. School is gevraagd door een oud-leerling om mee te werken. Het 
was leuk, maar zeer intensief voor kinderen en school. Hierdoor was er een 
energieke start van het schooljaar. 

c. Overige items. Geen. 
3. Formatie komend schooljaar. Voor de vakantie leek dit te kloppen, maar in de zomer 

kwamen er mutaties. Peter is druk bezig de vacatures in te vullen. In de gemeente Utrecht 
zijn 50 vacatures. Op een paar dagen na zijn alle plekken opgevuld en Peter heeft 
vertrouwen dat dit goedkomt. Er is echter weinig marge: bij ziekte zal er geen vervanging 
mogelijk zijn. In dit geval zal er bij krapte waar dit passend is een ervaren PABO (eind-) 
student worden ingezet. Het merendeel van leerkrachten dat uitgevallen was door ziekte 
begint weer op te bouwen. Er zijn nog sollicitatie gesprekken gaande. 

4. Tevredenheidsenquête uitslagen. Powerpoint van Peter wordt doorgenomen. Concrete 
vraag van Esther t.a.v. kwaliteitszorg: leraren gaven aan dat verbeterpunten niet altijd 
gecontroleerd worden. In de laatste vergadering van de leerkrachten heeft dit aandacht 
gekregen: leraren gaan meer feedback van MT gaan krijgen t.a.v. verbeteracties. Voorbeeld 
hiervan is meekijken in de klas. Renate geeft aan dat het percentage leerkrachten dat de 
enquête heeft ingevuld relatief laag is. Dit komt door het moment waarop enquête is 
uitgezet. Ook heeft de lengte van de enquête negatief bijgedragen, zowel voor ouders als 
leerkrachten. Desalniettemin is er een aantal aanknopingspunten uitgekomen voor 
verbeteringen. Jeroen: is de uitslag voor HB en regulier onderwijs samen: ja. In principe 
wordt enquête iedere 2 jaar gedaan. Gezien de ingezette veranderingen zouden ze in april 
weer een verkorte versie willen doen. MR zal dan testen op inhoud voor de enquête naar de 
ouders gestuurd wordt. Actie: Marije zet dit in de jaaragenda voor februari. Vraag over 
leertijd: schoolleiding die toetst op leertijden? Hier wordt sceptisch op gereageerd: niet 
aannemelijk dat men wil dat MT ‘klokt’ of uren exact kloppen. Zelfstandige rol van 
leerlingen: dit wisselt per leerkracht, in principe zijn er kaders voor zelfstandig werken. Plan 
is het zelfstandig werken uit te breiden de komende jaren. Er wordt gediscussieerd over de 
vraag over adviezen voor het helpen van een kind thuis. Hier speelt Corona een grote rol. 
Vraag van Jeroen over versnellen: Antwoord Peter: Peter geeft aan dat dit per kind wordt 
bekeken en niet de standaard is. Opbrengsten: Esther geeft aan dat ze dit herkent van haar 
dochter. Daar misten ze de feedback na een toets bij dingen die niet goed gingen.  Peter 
geeft aan dat ze van summatief toetsen naar formatief toetsen willen, zoals nu de trend is. 
Hoe gaat het met pesten? Er is de kanjer training. Peter geeft aan dat pesten niet 0 is, zoals 
nergens in Nederland. Renate geeft aan dat Kanjer training een goede basis geeft. Over de 
gehele linie is de sfeer in school goed en werpt de training zijn vruchten af. Peter vindt het 
belangrijk dat een kind zich prettig vindt op school. Er komt nu extra investering hierin in een 
aantal bovenbouw klassen. Renate geeft aan dat het een aandachtspunt is voor de nieuwe 
leerkrachten die niet allemaal bekend zijn met de kanjer methodiek.  Ceciel geeft aan dat het 
goed is als ze de kanjer cursus op korte termijn na hun aanstelling gaan doen. De 



functioneringsgesprekken werden niet altijd positief beoordeeld. Daar gaat men mee aan de 
slag. Marije vraagt wat normaal is t.a.v. creatieve vakken. Peter geeft aan dat ze dit willen 
gaan uitbreiden, die behoefte is er bij leerkrachten en leerlingen.  

5. HB onderwijs. Suzan vertrekt en hierdoor is er krapte, mn t.a.v. aansturing. Er is nog ziekte. 
Jeroen: er is nog een informatie moment gepland over de samenwerking/ontwikkeling met 
De Achtbaan. Daar worden huidige ontwikkelingen besproken. Marije geeft aan zorgen te 
hebben over huidige reguliere groep 3 en 4 klassen waar veel meisjes naar HB gaan. Deels 
t.g.v. zijstroom van oudere broers/zusjes die dan op HB zitten waardoor de a priori kans op 
HB hoger is. Peter geeft aan dat er een zorgvuldig selectieproces is. Meisjes komen nu meer 
op het HB omdat hun hoogbegaafde gedrag tegenwoordig beter herkend wordt. Ceciel geeft 
aan dat ze er bij de kleuters goed op letten en dat er gekeken wordt welk type klas voor een 
kind het beste werkt. Peter geeft aan dat er kinderen zijn die bijvoorbeeld ook deels lessen 
volgen bij het HB. Hij hoopt dat dit zo blijft. Wie neemt taak van Suzan over t.a.v. MR 
bijwonen? Peter: gezien krapte zal dit niet structureel zijn. Boco neemt een paar taken over 
en zal mogelijk een paar keer kunnen deelnemen. 

6. Schoolplan. Is vorige vergadering al besproken. Er zijn geen aanvullende opmerkingen. Vraag 
van Jeroen: komt dit over 4 jaar weer terug. Antwoord Peter: ja. Peter geeft aan dat het 
document als basis dient, maar dat op grond van huidige dynamiek er dingen kunnen 
wijzigen/bijgeschaafd worden, denk aan bijvoorbeeld de NPO gelden die over 2 jaar 
stoppen. Het schoolplan dient als basis voor de jaarplannen en de management agenda’s. 
Ook wordt er ieder jaar een reflectie geschreven waarna het schoolplan weer wat wordt 
aangepast. Jeroen geeft aan dat hij de procesvorming van betrokkenheid van MR jammer 
vond: we werden pas laat betrokken toen er al een concept was, waar weinig input op kon. 
Peter is daar mee eens. Peter zelf vindt het jammer dat er bijv. nog geen tijd/mogelijkheid 
was om 2 jaarplannen te maken, één voor regulier en één voor HB. Esther geeft ook aan dat 
er bij haar nog een week delay in zat. Actie voor allen: lees voor komende vergadering 
jaarplan nog een keer goed door. Als je ergens opmerkingen/commentaar over hebt, mail 
Marije en Esther en dan kunnen we die punten volgende keer nog bespreken. 

7. Marije: toevoegen vragen jaarplan voor oktober. Schoolgids maand later. 
a. Jaarplan. Jeroen: moet MR statuut nog aangepast worden? Actie Esther/Marije: 

check op inhoud (i.e.g. afwisselend vergaderen) 
b. Scholingsbehoefte MR. Daar is budget voor, moeten we via Peter regelen. Arno: wat 

voor een scholing is dit? Over zeggenschap en input die je kunt hebben. Dit is online.  
c. GMR. Komt in maart weer. Hier is een oproep gedaan voor GMR lid via Social 

Schools. Niemand weet of er reactie geweest is. Actie Marije: check bij Peter. 
d. Samenwerking OV. Plan ze weer een keer uitnodigen bij de vergadering. Jeroen 

heeft Sven gevraagd in zake de kas controle. Sven neemt nog contact op. Bij 
volgende vergadering met OV ook expliciet ouderbijdrage bespreken. Moest 
vastgesteld zijn voordat schoolgids uitkomt. 

e. Invulling nieuwe leden. Vraag aan de leerkrachten: hoe worden leerkrachten 
‘gerekruteerd’. Er staan in verhouding veel uren voor de MR en dit moet verdeeld 
worden. Ceciel moet vervangen worden. Actie:”Ceciel zorgt dat dit in de 
bouwvergadering besproken wordt. Renate wil ook graag dat een HB collega erbij 
komt en zal dit bij vergadering inbrengen. 

f. Stukje nieuwsbrief (leerkracht bedank beleid/uitdelen). Renate legt dit bij Peter 
neer: moet in nieuwsbrief komen en ook bij de info avond besproken worden. Één 
ding trakteren. Actie Marije: nieuwsbrief met MR voorstelronde en nieuwe leden 
voor komend jaar. 

g. Vergader vorm (voorstel afwisselend online/live). Goed idee. Volgende keer live. 
Arno gaat datumprikker voor etentje rondsturen. 



8. Update Corona. Vandaag weer 1e klas in quarantaine (1/2C). Afwachten wat er eind 
september gezegd wordt. Ook info over de ouderavond zal daarna volgen. Hopelijk mag er 
dan een kennismaking op school komen. 

9. Vragen en afsluiting 
Oudervereniging heeft nieuwe shirts besteld. Deze worden bij de schoolreisjes gedragen. 
Ook komt hier een leuke blauw rugzakje bij. Voor ouderbegeleiding bij schoolreisjes moest 
geloot worden. 
 

Volgende MR vergadering dinsdag 26 oktober 2021  
 


