
Notulen MR vergadering 26-11-2018 
 

Locatie:  ‘t Kämpke 

Tijd:  19.00 uur 

Aanwezig:  Marieke Koehorst (voorzitter), George in het Veld, Maaike Huttenhuis, Corine Weda, 

Marieke Olde Weghuis, Kim van Benthem 

 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

Marieke K opent de vergadering.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken 

- Er zijn een aantal stukken binnengekomen van de GMR, waaronder het jaarverslag, 

notulen, en het medezeggenschapsreglement GMR. 

- Het magazine Info MR is binnengekomen. Hierin stond een artikel over de krimp van 

scholen en hoe de MR daarmee om zou kunnen gaan. Besloten wordt om dit artikel te 

bespreken in de volgende vergadering. 

- Het medezeggenschapsreglement voor ’t Kämpke is te kort voor de vergadering 

binnengekomen en kan daardoor niet worden behandeld. Besloten wordt om dit ook 

door te schuiven naar de volgende vergadering.  

 

4. Mededelingen directie 

George is bij de vergadering aanwezig om de begroting voor 2019 toe te lichten en om het 

ontwerp te laten zien voor de centrale hal. Voor de begroting zie punt 7. 

 Over het ontwerp voor de centrale hal is iedereen enthousiast. 

 

5. GMR 

Er is een mail binnengekomen van de GMR waarin wordt aangegeven dat ze graag meer 

input zouden willen ontvangen van andere MR-en. Via de mail zijn een aantal vragen gesteld 

waarop zij graag antwoord zouden willen hebben van de verschillende MR-en.  

Besloten wordt om hier via de mail verder over te discussiëren, om zo voor eind december 

de betreffende vragen te kunnen beantwoorden.  

Marieke K geeft aan dat een punt van aandacht in ieder geval het aanleveren van stukken is. 

Deze ontvangen wij vaak te laat voor een vergadering. Ook wordt de website niet altijd tijdig 

geactualiseerd.  

 

6. Notulen MR vergadering 02-10-2018 

De notulen worden goedgekeurd. 

Actiepunten: 

- Uitleg schrijfvaardigheid van Jeanet Gieselink gaat dit schooljaar niet door. Wellicht 

interessant voor een volgend schooljaar. 



- Het jaarplan is definitief, maar Marieke kan het niet op Social Schools plaatsen. Ze mailt 

het naar Kim, zodat Kim het erop kan zetten. 

- Marieke OW is toegevoegd aan de MR-groep op Social Schools. 

 

Er wordt gediscussieerd over het gebruik van Social Schools. Hoe gaan andere scholen 

hiermee om en wat is handig/effectief? Het is ook niet duidelijk of alle docenten momenteel 

in alle groepen kunnen en dus ook alle documenten van de MR in kunnen zien. Zetten we de 

MR-groep open voor ouders, of blijft het een besloten groep?  

Marieke K stelt voor om een besloten MR-groep en een openbare MR-groep te gebruiken. In 

de besloten MR-groep worden wel alle documenten geplaatst, zodat deze tegelijkertijd 

gearchiveerd worden. De openbare groep wordt gebruikt openbare documenten te delen en 

om ouders meer betrokken te krijgen. We hopen dat ouders zich meer betrokken gaan 

voelen bij de MR als de agenda, notulen en andere openbare stukken via Social Schools met 

ouders worden gedeeld. Wellicht dat dit ouders ook stimuleert om zelf punten aan te dragen 

of een vergadering bij te wonen. 

 

- Ouderbetrokkenheid blijft een punt van aandacht (zie ook bovenstaande alinea). 

Marieke en Kim hadden hierover een vragenlijst willen maken voor ouders, maar dit plan 

wordt niet verder ondersteund.  

Marieke K oppert om ouders te laten kiezen aan welke activiteiten zij mee willen werken, 

iedere ouder wordt dan verplicht een aantal activiteiten te kiezen. 

Ouderbetrokkenheid wordt een punt op de volgende vergadering. 

- Het document Sociale veiligheid staat inmiddels op de website, evenals een aangepast 

ondersteuningsprofiel.  

 

7. Begroting 2019 

George geeft aan dat het leerlingenaantal de komende jaren wat afneemt. Dit zal ook 

gevolgen hebben voor de begroting (een school ontvangt per kind ongeveer 5000 euro 

rijksbijdrage). 

Marieke OW geeft aan dat Beuningen erg actief is in het werven van jonge leerlingen uit 

voornamelijk grensgebieden. George geeft aan dat hij geen voorstander is van het promoten 

van leerlingen t.o.v. andere ATOL-scholen. Dit is ook niet gebruikelijk binnen Konot. 

 

P3: 2018 is positief begroot. Het resultaat zal zelfs nog wat positiever uitvallen. Het vertrek 

van Anja speelt hierin een rol. De jaren daarna wordt het resultaat minder positief begroot, 

maar niet zorgwekkend. Hiervoor zijn wel aanpassingen nodig. 

Voorstel is om vanaf het schooljaar 2019-2020 de onderwijsassistent uit de formatie te 

halen. Op dit moment is Anja al niet meer werkzaam voor ’t Kämpke, maar heeft zij nog wel 

een terugkomgarantie. Volgens het cohorten-model (Leeftijdscohorten: degene die het 

langst werkzaam is binnen het leeftijdscohort met de meeste medewerkers moet als eerste 

vertrekken) zal dat iemand anders zijn dan Anja. Hier mag echter vanaf worden geweken, 

indien dit noodzakelijk wordt geacht. In deze situatie acht George dit noodzakelijk, zodat er 

voldoende docenten blijven voor de bezetting van 2-klassige combi’s. De MR gaat hiermee 

akkoord.  



Het schooljaar daarna zal er ook onderwijzend personeel geminderd moeten worden, om de 

begroting gezond te houden (vanaf schooljaar 2020-2021). 

Kim vraag hoe het kan dat de loonkosten niet 1 op 1 terug zijn te vinden in de begroting. 

George geeft aan dat we onze vragen op de mail mogen zetten, zodat hij dit aan Rick Keus 

kan voorleggen. 

Marieke OW vraagt hoe het kan dat het aantal WTF aan onderwijsondersteunend personeel 

in 2020 hoger is dan in 2019? George geeft aan dat in 2019 Anja niet is meegenomen en in 

2020 wel, omdat haar vertrek voor 2020 nog niet definitief was. Daarom is dit verrekend in 

de taakstelling. 

 

Marieke K vraagt hoe het kan dat het resultaat van 2017 zoveel hoger is dan vorig jaar werd 

verwacht. Vorig jaar werd gezegd dat er niet meer veel veranderd zou worden aan het 

voorlopige resultaat. George weet dit niet, hij kan verder niet in de cijfers kijken. Deze vraag 

mag ook gemaild worden. 

 

Kim vraagt naar het weerstandsvermogen. Volgens de cijfers die wij vorig jaar aangeleverd 

kregen en de definitieve cijfers van 2017 dit wij dit jaar ontvingen, zouden onze reserves 

beduidend hoger moeten zijn dan nu in het overzicht is weergegeven. Dit mag ook gemaild 

worden.  

 

P6: In 2019 wordt verder geïnvesteerd in 28 chromebooks en een extra laptopkar. Ook wordt 

een methode Engels aangeschaft. 

Verder wordt er nog 5000 euro extra beschikbaar gesteld voor de centrale hal. Hierdoor 

komt het totaalbedrag dat beschikbaar is voor de inrichting van de hal op 14.800 euro: 

5.500 euro uit de bouw 

1.500 euro van de bekhuisstichting 

1.800 euro verkochte spullen 

1.000 euro MR 

5.000 euro vanuit school 

 

P8: Marieke K vraagt naar de loonkosten. De lonen gaan omhoog van 148.177 euro naar 

180.325 euro. Dit heeft te maken met loonsverhogingen en extra gelden voor 

werkdrukvermindering en kleine scholen.  

 

Kim vraagt nog waarom er geen voorlopig resultaat is van 2018. George weet dit niet, maar 

dat kan hij voor ons navragen. 

 

8. Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid blijft een punt van aandacht. De meeste problemen blijven zich 

voornamelijk voordoen op het schoolplein, soms in groepen, soms individueel. De docenten 

zijn wel positief over Beweegwijs. Vraag is echter wel hoe de overdracht naar de docenten 

gaat verlopen.  

 

9. Rondvraag 



Anders dan in de nieuwsbrief stond vermeld, wordt Mediawijsheid niet alleen aangeboden 

aan groep 7-8, maar ook aan groep 5-6. Dit zijn tien lessen die in de loop van het schooljaar 

ingezet kunnen worden.  

 

 

 

Afsluiting 

Bij het afsluiten van de vergadering geeft Marieke K aan dat ze het voorzitterschap vanaf de 

volgende vergadering doorschuift aan Marieke OW. Indien gewenst schuift Marieke K nog 

wel aan bij een volgende vergadering, bijvoorbeeld bij het bespreken van het nieuwe 

schoolplan. Ze blijft ook nog wel bereikbaar voor vragen/advies. 

 

 

Actiepunten 

Kim Mailt vragen over begroting naar George 
Werkt de notulen uit en stuurt deze ter goedkeuring op naar de andere 
MR-leden 

Maaike Vraagt naar rechten en bevoegdheden op Social Schools, wie ziet nu wat 

Allen Vragen GMR beantwoorden 

 

 

 Extra agendapunten volgende vergadering: 

- Artikel krimp kleine scholen uit de Info MR 

- Medezeggenschapsreglement  

- Gebruik Social Schools 

- Ouderbetrokkenheid 

- Antwoorden op vragen begroting/cijfers 


