
Notulen MR vergadering 29-01-2019 
 

Locatie:  ‘t Kämpke 

Tijd:  19.00 uur 

Aanwezig: Marieke Olde Weghuis (voorzitter), Maaike Huttenhuis, Corine Weda, Marieke 

Koehorst, Kim van Benthem 

 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

Marieke OW opent de vergadering. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Het onderwerp Formatie wordt toegevoegd aan de agenda. Dit onderwerp wordt toegevoegd aan 

punt 7, vanwege de samenhang tussen beide onderwerpen. 

 

3. Ingekomen stukken 

Er zijn enkele e-mails ter informatie binnengekomen van de GMR. 

 

4. Mededelingen directie 

We ontvingen een mail van George in verband met het voornemen van de directie om de vloer in de 

gangen aan te pakken. De MR stelt hier vraagtekens bij, i.v.m. de te verwachten taakstelling in 2020. 

De MR is van mening dat het niet verstandig is om dergelijke uitgaven te doen als een bezuiniging op 

de formatie wordt verwacht. Marieke neemt hierover contact op met George.  Meer over de 

formatie en het resultaat van 2018/begroting voor 2019 is uitgewerkt in een interne extra bijlage.  

 

5. GMR 

De GMR had naar input gevraagd (mail 15-11-2018) i.v.m een bezoek van de inspectie dat gepland 

staat. We hadden afgesproken dit via de mail te bespreken. Hierin is geen actie ondernomen. 

Afgesproken wordt om Anita Caunter te vragen of deze input nog gewenst is. Marieke OW neemt 

contact met haar op. We geven in ieder geval door dat stukken van de directie vaak pas erg kort voor 

de vergadering worden aangeleverd. Ook de website is niet altijd actueel.  

 

Er worden vraagtekens gezet bij het ondersteuningsprofiel dat nu op de site staat. Het is dan wel 

geactualiseerd, maar wijkt qua indeling en inhoud erg af van het ondersteuningsprofiel van de 

andere ATOL-scholen. Deze hebben alle drie wel dezelfde opmaak en geven veel meer informatie 

dan het ondersteuningsprofiel van ’t Kämpke. Er staan typfouten in en is het niet voor akkoord 

getekend door de MR. Marieke K vraagt dit na bij George.  

 

6. Notulen MR vergadering 26-11-2018 

Er is in de vorige vergadering afgesproken dat ouderbetrokkenheid een punt zou zijn op deze 

vergadering. Dit onderwerp staat niet op de agenda, maar zal worden toegevoegd aan punt 10, 

Social Schools. De notulen worden goedgekeurd. 

 

 

 



Wat betreft de actiepunten:  

- Kim heeft contact gehad met George, en met Rick, over de begroting. Er is mail-contact geweest 

en afspraak met George en Rick. Meer info hierover is terug te vinden in de interne extra bijlage. 

- Maaike heeft navraag gedaan over de rechten en bevoegdheden op Social Schools. Dit wordt 

verder behandeld bij punt 10. 

- De vragen van de GMR zijn niet beantwoord. Zie hiervoor punt 5.  

 

7. Begroting 2019 – resultaat 2018 - Formatie 

Naar aanleiding van de vergadering op 26-11 is er mailcontact geweest met George en Rick om 

antwoord te krijgen op onze vragen over de begroting. Omdat er onduidelijkheden bleven bij de MR 

heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Rick, George en de leden van de MR, waarin Rick een 

toelichting gaf op de cijfers van ’t Kämpke.  

Het verschil in de reserves dat door de MR was opgemerkt is hersteld. Volgens George geeft dit 

ruimte om de gang op te knappen. De MR ziet liever dat dit geld gereserveerd wordt voor de 

formatie, aangezien er voor 2020 een taakstelling wordt verwacht. De MR vindt dat de kwaliteit van 

het onderwijs altijd eerste prioriteit moet zijn.  

Meer informatie hierover is terug te vinden in de interne extra bijlage.  

 

8. Medezeggenschapsreglement (graag doornemen voor aanvang vergadering) 

Er zijn geen opmerkingen over het reglement. 

 

9. Artikel krimp kleine scholen (Info MR) 

De MR bespreekt het artikel “Het vraagt wat lef, maar informeer hoe het zit”. De belangrijkste 

boodschap is dat het belangrijk is dat een MR op een kleine school moet zorgen dat het goed 

geïnformeerd blijft. Een MR moet vooral vragen stellen en extra informatie eisen als het twijfelt over 

de ontvangen info.   

 

10. Gebruik Social Schools 

Het is mogelijk om een omgeving aan te maken van de MR die openbaar is voor alle ouders. In maart 

2019 komt er nieuwe versie van Social Schools. Besloten wordt om dan een openbare groep aan te 

maken. George heeft inmiddels geen toegang meer tot de besloten groep, maar daar moet hij wel 

weer aan worden toegevoegd. Onderlinge discussies kunnen via WhatsApp worden gevoerd. Maaike 

gaat dit regelen.  

De verwachting is dat wanneer de MR Social Schools in gaat zetten, dit ook de ouderbetrokkenheid 

ten goede komt, doordat ouders beter geïnformeerd worden.  

 

Marieke K neemt contact op met Dennis (voorzitter OV) om te overleggen of het mogelijk is dat de 

OV ouders actief werft voor diverse activiteiten, bijvoorbeeld d.m.v. intekenlijsten.  

 

11. Sociale veiligheid 

Het Beweegwijs dat nu wordt aangeboden is niet de vorm waarin de docenten dit zelf aan kunnen 

gaan bieden. Er worden nu veel verschillende spellen aangeboden, waaruit de docenten straks een 

keuze kunnen maken. De bedoeling is dat de docenten dit dus in een minder uitgebreide vorm aan 

kunnen gaan bieden. Bijvoorbeeld met een aantal vaste activiteiten, en daarnaast een variabele 

activiteit die iedere 2 weken wisselt.  



De oudergeleding vraagt zich af of er op ’t Kämpke meer gepest wordt dan op andere scholen. De 

docenten denken van niet. Nadeel van een kleine school is echter wel dat wanneer iemand niet 

binnen ‘de groep’ past, er vaak ook maar weinig alternatieven zijn. Ook het betrekken van ouders 

heeft vaak weinig effect op de situatie op school. 

 

12. Rondvraag 

Kim geeft aan dat het opleidingsplan erg ingewikkeld taalgebruik kent. Dit komt de leesbaarheid niet 

ten goede. Wellicht is het mogelijk om iets eenvoudiger taalgebruik te hanteren dat voor iedereen te 

lezen is.  

 

13. Afsluiting 

Marieke OW sluit de vergadering. 

 

Actiepunten 

Kim Werkt de notulen uit en stuurt deze ter goedkeuring op naar de andere 
MR-leden 

Marieke OW Neemt contact op met George ivm vragen over de geplande 
investeringen, reserves en verwachte taakstelling 
Neemt contact op met Anita Caunter om te vragen of onze input voor de 
GMR nog gewenst is 

Marieke K Vraagt George naar het ondersteuningsprofiel 
Neemt contact op met Dennis R over het werven van ouders voor 
activiteiten 

 


