
Notulen MR-vergadering   
 
Datum Dinsdag 22 maart 2022  

Tijd 19:30 – 21:30u  

Locatie Fysiek, Händelstraat  

Notulist Floor 

Afwezig Isabelle  

 

Nr Agendapunt Notulen  

 Check - in Geen bijzonderheden  

1 Vaststellen agenda Leerkracht had nog een punt over 
luizen doorgekregen van een 
ouder, maar ze heeft dit direct 

met de BSO besproken.  

2.  (Post-) corona: 
Algemeen; hoe gaat het? 

NPO gelden langer beschikbaar; 

gevolgen? 

Corona is nog steeds aanwezig op 

school. Daarbij zijn er ook veel 
leerkrachten met griep.  
 

NPO gelden: het afgelopen jaar 
van dit geld extra ondersteuning 
kunnen betalen. Ook dit jaar is er 

nog extra ondersteuning.   
Bericht van de KSU: we mogen 

wat ruimer in het jasje gaan zitten 
wat betreft formatie (als er dan 

uitval is, is er nog steeds 
bezetting). De vraag is alleen of er 

mankracht voor is. Er vallen 
volgend jaar wat groepen weg, 

waardoor er wat extra ruimte is. 
Directie verwacht in de toekomst 

wel een moment dat we financieel 
gaan merken dat er minder 

kinderen op school zijn.  

3.  Jaarplan  Doelstelling 1: geen acties.  

 
Doelstelling 2:  

Portfolio: de input is opgehaald en 
het verslag is gemaakt. Er is 

vanuit collega’s veel 
enthousiasme. Het is een groot 
team, dus veel verschillende 

meningen.  
 

Doelstelling 3: de trendanalyse is 
vanochtend pas besproken.  
Rekenen: op orde. 
Begrijpend Lezen: op orde (lichte 

daling).  
Spelling: aandachtspunt. 

Thuisonderwijs heeft gezorgd voor 



minder inoefening. Leerkrachten 

gaan een extra les in de week 
toevoegen.  
Leesonderwijs: kinderen hebben 
minder leeskilometers gemaakt 

(wordt vooral gemerkt in de 
onderbouw).  

 
Doelstelling 4: intervisie is op dit 

moment niet haalbaar. Inzet 
bouwleiders komt nog.  
 

Doelstelling 5: Nog niet 

opgenomen in beleid, heeft nog 
geen prioriteit gehad.   
 

Doelstelling 6: geen actiepunten.  
Kunnen we in de tussentijd toch 
iets doen aan de vergroening van 

het schoolplein? Het is nog niet 
duidelijk hoelang de renovatie op 

zich laat wachten, maar dat zal 
geen jaren meer duren. Zonde van 

de investering. Eventueel ouders 
vragen voor kortdurende, 

alternatieve ideeën (kan ook in 
enquête worden opgenomen).  

4.  Mededelingen: 
- Personeel 

- Renovatie 

Renovatie: geen bijzonderheden. 
Nu zitten we in de fase van 

brainstormen.  
Personeel: er zijn een paar 

leerkrachten langdurige ziek. 
Het zijn nu vooral kortdurende 

vervangingen die opgelost moeten 
worden.  
 

Ouders lijken tevreden over hoe 

de school het opvangt.  

5. Panel/klankbord: 
- Drie ouders aangemeld, geen 

Engelstalige ouders 
- Hoe verder hiermee? 

- En met idee whatsappgroep 

voor Engelstalige ouders? 
- Nieuwsbrief kopje MR; wat en 

wie? 

Geen reacties gekregen op het 

bericht van de MR in de 
nieuwsbrief.  
 

Enquête voor Engelstalige ouders 

(anderstalige ouders met de 
voertaal Engels) met de vraag of 

ze voldoende hebben aan de 
communicatie zoals het nu is.  
De enquête bestaat uit 2 / 3 
vragen:  
- Is de communicatie nu goed 
genoeg?  



- Hebben jullie behoefte aan 

Engelse communicatie? 
- Wat heb je nodig?  
 

MR-lid ouder maakt de eerste 
opzet.  
De directie zet dit in Google 

Forms. Het wordt doorgestuurd 
naar leerkrachten en die sturen dit 

weer door naar Engelstalige 
ouders.  
De klankbordgroep is op dit 
moment niet nodig, we komen 

erop terug als het wel nodig is. 

6.  Begroting: 

- Advies MR 

Directie en 2 MR-leden hebben 

overleg gehad over de begroting.   
 

MR-leden zijn positief over de 
begroting.  
We zijn benieuwd naar de 
energierekening, maar daar 

kunnen we zelf weinig in 
betekenen.  

7.  Urentabel 
In MT wordt deze 22 maart 
besproken, update tijdens 

vergadering. 

Er zijn twee opties voor de 
jaarplanning van het volgende 

schooljaar:  
-23 december les tot 11:30 en 24 
februari (dag voor 

voorjaarsvakantie) les tot 11:30. 
- 24 februari de hele dag vrij en 

23 december een gewone 
schooldag tot 14:15.  

 
Besluit: 24 februari (dag voor de 

voorjaarsvakantie) zijn de 
kinderen de hele dag vrij, 23 

december (dag voor 
kerstvakantie) is er les tot 14:15. 
De MR stemt in.  

8.  Groepsindeling:  
- Overgang groep 5 naar 6 

- Verwachtingen en 
communicatie naar ouders 

groepsindeling algemeen 

MR-lid heeft van verschillende 

ouders al vragen gekregen over de 
herverdeling van de groepen. Hij 

geeft aan dat ouders benieuwd 
zijn hoe die verdeling tot stand 

komt en in hoeverre het de 
bedoeling is dat ouders input 
geven.      
 

Er gaat een brief uit naar de 
ouders waarin wordt beschreven 

hoe het proces van herverdeling 
gaat.   



De brief gaat eerst naar de MR-

ouders om ernaar te kijken, 
voordat de brief naar de ouders 

gaat.  
Ook moet er in de brief 

opgenomen worden dat er aan het 
begin van het schooljaar extra 

aandacht is voor de 
groepsvorming.  
De directie stuurt de brief naar de 
MR-ouders.  

9.  Onderwijs voor Oekrainers: 
Hoe staat school hierin? 

Alle kinderen die vanuit een ander 
land naar Utrecht komen gaan 

vanaf 5,5 jaar eerst naar de 
taalschool.  
Vóór die leeftijd gaan kinderen 
direct naar een reguliere 
basisschool.  
 

Het zou kunnen dat er binnen een 
bepaalde tijd kinderen uit 

Oekraïne op school komen, maar 
op dit moment speelt dat nog niet.  
Als er wel leerlingen komen, komt 
er ook een stuk traumaverwerking 

bij kijken.   
Wij kunnen, als dat nodig is, een 
beroep doen op de taalschool (al 

heeft de taalschool ook een tekort 
aan leerkrachten). 

10
.  

Actielijst  

11
.  

Rondvraag: 
- Thuis lunchen in groep 8; wat 

is de achterliggende gedachte, 
voorkeur om op school te 

blijven van ouder (via mail). 
Leerkracht verwijst naar MR. 

- Notulen graag delen in word 

bestand, one drive niet 
toegankelijk. Via Sanne op 

website? 
- Uitnodigen Anita de Kruijf, 

contactpersoon GMR in 

vergadering MR? 

Thuis lunchen: er is nog steeds 
ruimte voor leerlingen uit groep 8 

om te lunchen op school.  
Thuis lunchen is een stap naar 

zelfstandigheid, dus het wordt 
door de school wel gestimuleerd.  

 
Notulen: eerst opslaan op de 

harde schrijf en dan delen.  
Als iedereen heeft gereageerd kan 

de notulen naar Ludo (hij vervangt 
Sanne).  

 
Anita wordt de volgende 
vergadering uitgenodigd.  
 

Er was een vraag over een situatie 
die is gebeurd bij de BSO. 
Dit is op de BSO gebeurd, 



waardoor de BSO een 

terugkoppeling hoort te geven.  
BSO heeft de school destijds wel 

geïnformeerd.  
Vooral bij ouders speelt de vraag 

of dit nog een keer kan gebeuren.  
MR-lid ouder bespreekt dit met 

Friso (medewerker BSO) en de 
directie met Annemiek (directeur 

BSO).   

 
Actielijst: 

 

Nr Wie Actie Check  
1 MR-lid ouder Eerste opzet maken van de enquête voor Engelstalige 

ouders  

 

2 Directie  De enquête in Google Forms zetten en doorsturen naar 

leerkrachten  

 

3 MR-lid ouder   Stukje schrijven voor de volgende nieuwsbrief  
 

4 Voorzitter MR 

/ directie 

Anita uitnodigen volgende MR-vergadering  
 

5 MR-lid ouder Bespreekt met BSO dat dit incident nog leeft onder 

ouders.  

 

6 Directie Bespreekt met BSO dat dit incident nog leeft onder 
ouders.  

 

7. Directie Schoolleiding gaat in de ouderenquête navraag doen bij 
ouders of papieren kalender nog gewenst is 

 

 

 

 
Notulist: 

Dinsdag 31 mei (online)  → Sebastiaan 
Dinsdag 21 juni (fysiek)  → Rohan 

 
 


