
Notulen MR-vergadering 8 juni 2021

Aanwezig (digitaal): Jeroen Bolwerk (voorzitter), Paul Schoe, Saskia Houwing,
Marianne Koster, Lies Hoffs, Govert Kruijtzer, Tina Reitsma
Genodigden: Edwin Burgman (penningmeester)

Afwezig: -

Agendapunt Wie
Opening en vaststellen agenda
Edwin Burgman, penningmeester, is vanavond als gast aanwezig bij de vergadering.

Hoe gaat het? En nog agenda aanvulling? Allen
Het gaat goed met iedereen. Het laatste stukje van het schooljaar is er ‘ineens’ en er moet nog
veel gebeuren. Het is fijn dat het mooie weer eindelijk daar is en we langzaam kunnen toewerken
naar de zomervakantie.

Vorig jaar, wellicht door Corona, is er erg weinig betaald. Het jaar is afgesloten met flinke
verliezen. Dit jaar is het al een stuk beter gesteld: het Molly-systeem werkt prima, zo lijkt het.
Daarna zijn er veel gelden niet uitgegeven, omdat er door Corona veel activiteiten afgeblazen
moesten worden. Het saldo lijkt heel positief, maar in een ‘regulier’ schooljaar waarin alle
activiteiten die gepland zijn gewoon doorgang vinden, zou dit overschot minimaal zijn. Het
huidige bedrag dat de ouders nu als kinderbijdrage betalen, is al enkele jaren constant en lijkt nu
toch verhoogd te moeten gaan worden. Een voorstel van Edwin om het overschot aan het eind
van het jaar te stoppen in de kosten voor het schoolplein.
Het voorstel van Edwin is om het bedrag in twee fases op te hogen: Aankomend jaar naar 27,50
en het jaar erop naar 29,50. Zeker in vergelijking met andere scholen vragen we een beperkte
kinderbijdrage. Het nieuwe betaalsysteem neemt ook kosten met zich mee. Echter, procentueel
gezien is de opbrengst nu hoger.

Govert oppert om de kinderbijdrage direct met 5 euro te verhogen in plaats van twee aparte
verhogingen en kosten voor het Molly-systeem te verwerken IN het eindbedrag voor de
kinderbijdrage, zodat er mooi rond bedrag betaald kan worden.

Saskia geeft aan dat de kosten voor het schoolkamp echt omhoog moeten. De kosten kunnen
niet meer gedekt worden. De afgelopen 10 jaar is het bedrag gelijk gebleven, terwijl de kosten
omhoog gingen. Navraag bij andere scholen leert dat wij sowieso een relatief goedkoop kamp
leveren. Graag willen we het bedrag opschroeven naar 90 euro.



Er wordt unaniem besloten dat de kosten voor de kinderbijdrage en het schoolkamp per
aankomend schooljaar verhoogd gaan worden.

Edwin geeft aan dat er dit jaar, door het financiële overschot, de mogelijkheid is ontstaan om een
wasmachine aan te schaffen. Hiermee kunnen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid krijgen
om de schoolshirts zelf te wassen.  (Nb. De koelkasten in de Engelenbak zijn er nog steeds. In
verband met het continurooster kunnen deze ivm de capaciteit niet gebruikt worden. Komend
schooljaar zal dat wel weer het geval zijn.)

Govert vraagt of de meevaller van dit jaar gebruikt worden om de tegenvaller van vorig schooljaar
te gebruiken. Omdat er met een vaste reserve gewerkt wordt, heeft dat niet zo heel veel nut,
aldus Edwin. Er is nog saldo, alleen het afgesproken bedrag dat jaarlijks als reserve gebruikt zou
worden, is niet elke keer behaald. Ook moet er gespaard gaan worden voor jubilea.

Het onderhoud van de eventuele wasmachine en aanwezige koelkasten en alle andere kosten
hierbij zijn voor de school. Govert heeft nog wat twijfels, maar de rest van de leden van de MR
stemmen in met de aanschaf van de wasmachine.

De MR heeft de mogelijkheid om jaarlijks een potje aan te boren voor opleiding, voorlichting of
sprekers. Edwin doet het voorstel om hier eens over na te denken, omdat blijkt dat er in de
afgelopen jaren relatief weinig gebruik gemaakt van wordt.

Vorige actiepunten
Ouder enquête Tina en Lies
Tina en Lies hebben een vragenlijst samengesteld met , die makkelijk door ouders in te vullen
is.
Govert ziet graag dat de term ‘school’ toegevoegd worden, zodat duidelijk is dat het niet over
de MR gaat, maar specifiek over de school, en dat er ook een zesde vraag wordt toegevoegd:
Waar wilt u meer informatie over?
Daarnaast wordt geopperd om de ouderenquête dit jaar nog uit te zetten en deze jaarlijks als
eindevaluatie te gebruiken.

Overdracht veiligheid rondom school Sebastiaan> Govert Govert
Govert heeft zich verdiept in de historie rondom de verkeerssituatie en heeft contact gehad
met de gemeente.
De oude HBS (die een nieuwe huurder krijgt) en de ruimte hier omheen zal begin volgend
jaar aangepakt gaan worden. Daarom wil de gemeente nu liever niet allerlei aanpassingen
doen. Wat wel gaat gebeuren is het doortrekken van het trottoir en het wegwerken van de
aanwezige (boom)wortels. Het college moet toestemming geven voor de financiën die
gepaard gaan met het doortrekken van het trottoir. Aan aanpassen van de bak rondom de
boom en het wegwerken van de wortels zou dit jaar nog moeten gebeuren.
Fijn dat je de vinger zo goed aan de pols houdt, Govert!

Mariska van Woerden is de voorzitter van de buurtvereniging heeft Saskia bijgepraat over de
ontwikkelingen rondom de oude HBS en zal zich ook gaan inzetten voor het wel en wee van
de Engelenberg als het gaat om de verkeerssituatie.

Delen met MR Voorbeeld schoolgids Vensters Saskia
Saskia heeft een voorbeeld van een schoolgids gedeeld. Het ging erom dat we een beeld
kregen en zo een oordeel konden vellen. Vensters lijkt op het eerste oog een heel helder en
overzichtelijk document. Het gebruik van Vensters is voor Saskia qua tijd en energie een stuk



minder aantrekkelijker. Ook het stramien van de inhoud van vensters staat nagenoeg vast.
Govert merkt op dat de eindscores lager zijn dan het landelijk gemiddelde. Deze opmerkingen
kan door Saskia heel goed weerlegd worden en is ook voor overige ouders echt van belang.
Conclusie van het overleg over Vensters: de lay out spreekt ons aan, maar het ‘eigene’ van
onze schoolgids is ook belangrijk. Om die reden houden we het voorlopig bij onze eigen
schoolgids.

Communicatie overblijven kleutergroepen na corona
Niet besproken, dit is echt onderdeel van de school. De MR laat het ook bij school.

Ingekomen stukken Jeroen
Een bedankmail van Sebastiaan. Leuk!

Notulen 28 april 2021 (ter vaststelling) Marianne
Deze zijn goedgekeurd en worden zsm op de website geplaast.

Verslag GMR vergadering Jeroen/Paul
- De vernieuwde RvT was aanwezig. Ze hebben aangegeven een visie voor de lange termijn te

willen opstellen.
- Irma X komt in september met een nieuw strategisch beleidsplan. Dit heeft echter

consequenties voor de individuele scholen.
- De jaarrekening is goedgekeurd. De weerbaarheid moet wel omhoog, aldus de accountant.

Deze moet opgeschroefd worden naar 0,5%.
- Nationaal Programma Onderwijs: Zie mededelingen schoolleiding. De MR moet zijn

goedkeuring geven over dit opgestelde plan.
- Er komt een studiedag voor de gehele stichting.
- Er wordt nagedacht en gewerkt aan een nieuwe school op het Stationskwartier. In schooljaar

2026-2027 zou de school operatief moeten zijn.

Update terugkerende agendapunten Allen
Doelenbord lerarenkamer: Zie mededelingen schoolleiding.

Jaarplanning schooljaar 2021-2022 Allen
Er wordt nog een extra MR vergadering ingepland, waarin Saskia onder andere een voorstel voor
een jaarplanning zal doen. Hiervoor neemt ze contact op met Jeroen, omdat samen data te
noteren hiervoor.

Mededelingen schoolleiding Saskia
Vandalisme en toestanden op het plein zijn enorm aan de orde van de dag. Hangjeugd zorgt echt
voor veel overlast. De wijkagent is hier al volop mee bezig. Gesproken wordt over het aanbrengen
van camera’s, maar hiervoor is toestemming nodig van de gemeente.

Jaarplanning: We merken dat er de laatste tijd veel gedoe is rondom social media onder kinderen.
In groep 6 speelt dit momenteel in het bijzonder. We hebben hier eerder een ouderavond aan
gewijd. Is dit ook weer een optie voor aankomend jaar? Er zijn gelden beschikbaar voor.

Saskia vraagt toestemming voor het vermelden van de telefoonnummers van de oudergeleding
van de MR. Tina, Jeroen, en Govert geven hiervoor toestemming.



Saskia gaat de schoolgids aanpassen. Moet deze gedeeld worden onder ALLE MR-leden of is 1
ouders voldoende? De teamgeleding leest deze sowieso door. Saskia deelt deze met Govert.

Schoolgids
Saskia laat elk jaar een prachtige kalender maken, met hierin de info uit de schoolgids. Is dit nog
nodig? Besloten wordt om ouders zich in te laten schrijven voor een papieren versie, zodat er
voldoende (en niet teveel) kalenders gemaakt kunnen worden.

Villa Nova
Er wordt onderzocht of Vila Nova, nu nog actief onder ons BRINnummer, kan gaan opereren als
zelfstandige school. Het levert al een aantal jaren een hoop praktische problemen op. De MR
geeft hier uiteraard toestemming voor.

Studiedag - NPOnderwijs https://www.nponderwijs.nl/ Tijdslijn voor goedkeuring MR
De aanstaande studiedag zal geheel in het teken staan van NPO: het team zal een plan gaan
maken voor de verantwoording van de inzet van de beschikbaar komende gelden. Als dit plan
heeft, hefet de MR instemmingsrecht. Om deze reden is het wenselijk dat er in de laatste
schoolweek een MEET noodzakelijk, zodat hier al dan niet goedkeuring voor gegeven kan worden.
Zo kan de aanvraag van deze gelden in de zomervakantie gedaan worden.
Woensdag 7 juli, 20.00u gaat dit plaatsvinden. Die week ervoor zal de gemaakte schoolscan
gedeeld worden met de oudergeleding.

Formatie schooljaar 2021-2022
Saskia deelt de formatie met de MR. Ze hoopt deze formatie deze week nog met de ouders te
kunnen communiceren. Na de studiedag van aanstaande vrijdag wordt ook het taakbeleid
besproken, zodat op 7 juli ook de teamgeleding voor de MR voor schooljaar 2020-2021 gedeeld
kunnen worden.

Rondvraag
geen

https://www.nponderwijs.nl/

