
 

 

MR vergadering – 6 december 2022 
Aanwezig Agnes, Nanja, Kevin, Gepke, Cecile 

Afwezig  
Datum 6 december 2022 (wegens ziekte week later) 

Locatie/tijd Digitaal, via Teams. 17.00 MR 17.45 MR+Directie 

 

Datum Actiepunt Instemming/Advies Wie 

Woensdag 19 

oktober 
Jaarverslag en jaaroverzicht en de eerste twee notulen 

doorsturen voor het Joris’ nieuws 

 Gepke 

Voor de 

novembervergadering 
Hoofdstukken schoolgids verdelen over de vergaderingen  Gepke 

    

    

 

Agendapunt Wie Status Toelichting Bijl. Notulen 

MR      

Mededelingen (ook 
actiepunten langslopen) 

    Ingekomen mail m.b.t. groep 3 die voor de 2e keer in een 
maand een dag thuis moesten blijven i.v.m. ziekte 
leerkracht. Kort gezegd komt het erop neer dat in de 
schoolgids vrij summier wordt uitgelegd hoe vervanging 
wordt geregeld. Hierdoor lijkt het alsof er misschien vrij 
makkelijk overgegaan wordt tot thuis laten blijven. 
Actie: beter omschrijven in de schoolgids wat er wordt 
gedaan. 
 
In groep 7 is aardig wat onrust momenteel. Hierover zijn 
geen berichten van ouders binnengekomen. In de groep 
zijn al acties  opgezet, ook is de directeur actief betrokken, 



 

 

ouders hadden de mogelijkheid om met haar in gesprek te 
gaan. 

Begroting  A Als bijlagen de begroting in excel en een pdf 
met de leerlingenaantallen die daaraan ten 
grondslag liggen. Samen bespreken of er 
vragen zijn. 
Cecile licht in deel 2 toe. 

XX Hoe zit het met de huisvestingskosten, worden die niet 
veel hoger volgende jaren niet hoger vanwege de 
energie? 

Schoolplan hfdst. 1 en 3  B Graag deze hoofdstukken doorlezen. Het 
format staat behoorlijk vast, dus waar we bij de 
schoolgids meer ruimte hebben om de opzet 
aan te passen, zal dat bij dit stuk niet het geval 
zijn. Wel kunnen we kijken of de inhoud klopt, 
duidelijk en volledig is. 

X Stukje ontwikkelingsgericht werken en dan hoe we met 
methodes werken klopt niet helemaal. Goed naar kijken. 
 
1.8 overzicht van de citoscores is heel moeilijk te lezen. 
Met al die rode scores lijkt het niet positief. De afwijking 
van de benchmark lijkt soms veel. Moet dit zo in het 
schoolplan? Wat betekenen al die cijfers? 

School 
OndersteuningsPlan 

 I Het SOP is ook aan het team verstuurd, zij 
kunnen feedback geven. Mogelijk komen daar 
tips en tops uit die nog meegenomen moeten 
worden in het uiteindelijke stuk. Er is verder nu 
niets veranderd. 

X Er zijn geen wijzigingen sinds de vorige keer. Wij zien nu 
ook geen aanpassingen die nodig zijn. 

Schoolgids herschrijven 
hfdst 1+2 

 B Kritisch kijken naar moeilijke taal en hoe we 
visuele elementen toe kunnen voegen om het 
geheel aantrekkelijker en beter leesbaar te 
maken. Ook eventueel quotes van 
ouders/medewerkers/leerlingen oid. 
 
In januari hfdst 3+4 
maart 4 
April 5+6+7 

X Samen doorgelopen. 

MR  + Directie      



 

 

Mededelingen     Er was ziekte groep 3, de melding was vrij laat, de groep 

moest naar huis. Op dit moment zijn er scholen waar 

structureel gaten vallen. Het tekort is ook nijpend. Dat 

maakt het naar huis moeten sturen van een groep niet 

minder vervelend. Er zijn meerdere ouders geweest die 

bij de directie ook ongenoegen hebben aangegeven. 

Ingekomen mail ouder groep 3 gaat hier ook over. 

 

We kijken nog eens kritisch naar hoe het 

vervangingsbeleid in de schoolgids staat beschreven.  

 

Gepke beantwoordt de mail. 

 

Onrust groep 7: Cecile heeft ook gesprekken gehad met 

ouders.  

 

Is er nog een update over de landelijke verhalen dat 

kinderen zonder eten naar school gaan. Is dit meer te 

merken op school? 

→ nee. Niet in hoe kinderen naar school komen. Wel dat 

de ouderbijdrage minder wordt betaald. Dit is ook in het 

ABC overleg besproken en mede daarom zijn er in het 

laatste Joris’ nieuws informatie is gedeeld over waar 

mensen terecht kunnen. 

Begroting Cecile A Cecile licht de begroting toe. XX Bekostiging wordt bepaald door het leerlingenaantal in 

februari het jaar ervoor. 

Vanaf januari 2024 gaan we met een instroomgroep 

werken, daarom gaan de leerlingenaantallen daarna wat 

omhoog. 

Aantallen zijn schattingen, pas bij definitieve 

aanmeldingen van kinderen weet je het zeker. 



 

 

 

De gemeente Amersfoort gaat onderzoek doen naar het 

aanmeldsysteem bij basisscholen. Mogelijk in de 

toekomst een andere manier van aanmelden en verdeling 

van kinderen over basisscholen. 

 

Energiekosten zijn voor 2023 nog niet hoger begroot, 

omdat het contract dat jaar nog doorloopt. Er worden wel 

ook gesprekken gevoerd over compenseren vanuit de 

regering. (omdat scholen anders bijvoorbeeld personeel 

moeten ontslaan om de energiekosten te kunnen 

betalen). Voor ons nog niet direct actueel, maar wel fijn 

dat er over wordt nagedacht. 

Vanaf groep 5 krijgt elke leerling een device. (personeel 

ook). Die kosten worden gedragen door de stichting. 

 

In 2024 is er echt een probleem, dan is er een vrij groot 

tekort. Dit heeft te maken met het leerlingenaantal. We 

starten en instroom, dat kost geld, maar het duurt een 

paar jaar voor dat tekort is weggewerkt.  

Hierover lopen gesprekken op bestuursniveau, want er 

zijn geen bezuinigingsmogelijkheden, dus zal dit op 

bestuursniveau ook gedragen moeten worden. 

 

De MR geeft positief advies op de begroting 

Schoolplan hfdst. 1 en 3 Cecile  Cecile licht de hoofdstukken en het format toe. X Opmerking gedeeld over de methodes als bronnenboeken 

bij de basisvakken. (alleen bronnenboek bij zaakvakken) 

 

Wat betreft 1., cito scores: die scores moeten in het 

schoolplan. Er is op zich geen zorg over die scores binnen 

school, omdat er wel vaker dips zijn in bepaalde groepen. 



 

 

Ook zijn er bij ons als kleine school sneller afwijkingen, 

omdat we van elke jaargroep maar 1 klas hebben, dus als 

1 leerling minder scoort, is dat meteen een afwijking van 

3-5%, terwijl dit bij grotere scholen bij meerdere klassen 

van 1 jaargroep veel minder opvalt. 

 

Tip: zet er een kleine uitleg onder, zodat ouders dit ook 

kunnen begrijpen. En als het mogelijk is, maak alle getalen 

zwart. (geen rood gebruiken) 

School 
OndersteuningsPlan 

 I Het SOP is ook aan het team verstuurd, zij 
kunnen feedback geven. Mogelijk komen daar 
tips en tops uit die nog meegenomen moeten 
worden in het uiteindelijke stuk. Er is verder nu 
niets veranderd. 

X Er zijn wat kleine wijzigingen, bijvoorbeeld vanwege NPO 
gelden die per volgend schooljaar vervallen. 
 
MR stemt in met het SOP 

Schoolgids herschrijven 
hfdst 1+2 

  Kritisch kijken naar moeilijke taal en hoe we 
visuele elementen toe kunnen voegen om het 
geheel aantrekkelijker en beter leesbaar te 
maken. Ook eventueel quotes van 
ouders/medewerkers/leerlingen oid. 

X We sturen het document met opmerkingen naar Cecile. 

Afsluitende 

opmerkingen 

     

 

Datum Actiepunt Instemming/Advies Wie 

z.s.m. Schoolgids met opmerkingen naar Cecile sturen  Gepke 

z.s.m. Antwoorden op mail ouder gr. 3  Gepke 

    

Status:  

B= Onderwerp ligt voor bespreking bij MR        I= Onderwerp ligt ter instemming bij MR      A= Onderwerp ligt voor advies bij MR 


