
 
 
 
 

MR verslag dd. 19-05-2020 

20.00 uur - 22.10 uur in de grote hal 

 

 

 

1.Vaststellen agenda  

 

 

2.Actiepunten vorige vergadering  

 

Geen actiepunten vorige vergadering 

 

 

3.Post, e-mail en mededelingen  

 

Mails van ouders m.b.t. heropening school 

R.M.: Er zijn in totaal zes reacties van ouders ontvangen over de indeling van de lessen 

in deze drie weken. Vaak hadden ouders vooral logistieke problemen met onze indeling. 

Alle ouders hebben antwoord gekregen. Een enkele ouder heeft daarna nogmaals 

gereageerd. Dit gebeurde richting de MR en/of de groepsleerkracht. 

 

MR: Er is door school zeer uitgebreid gereageerd op de brieven van de ouders. Had het 

ook beknopter gekund en zorgde de uitgebreide informatie niet voor meer onrust of 

vragen? 

Door deze manier van reageren zijn ouders goed geïnformeerd over de keuze en 

invulling van deze drie weken. Dit heeft op een ouderpaar na, niet tot verdere vragen 

geleid. 

 

N.a.v. dit punt wordt er ook gesproken over de invulling van de gymlessen. Deze moeten 

ook in aangepaste vorm plaatsvinden omdat de zaal in Idea per 1 juni gerenoveerd 

wordt. De gemeente heeft diverse opties aangeboden. ( o.a. kisten met sportmateriaal 

voor buitenlessen). In overleg met Sven gaan wij vooral buitenlessen geven. 

  

4.Bespreekpunten 

 

Er zijn geen bespreekpunten aan de agenda toegevoegd. 

 

5.Onderwijs  

 

Scholen weer open sinds 11-05  

R.M.: Inmiddels hebben we ruim een week in de nieuwe opzet gewerkt. We kijken 

tevreden terug op hoe de kinderen en leerkrachten met de nieuwe opzet omgaan.  

 

MR: De MR ouders hebben geen reacties gekregen n.a.v. de opzet voor deze drie weken. 

Vanuit de eigen ervaring geven ze wel aan dat het praktisch thuis soms best hectisch is. 

Zeker omdat de kinderen maar drie uurtjes weg zijn en het eigen werk ook gewoon 

doorgaat. 

 

Ook voor de kinderen zijn er veel veranderingen. Eerst 3 weken herhalen, dan 3 weken 

nieuwe stof, daarna drie weken halve dagen en nu weer helemaal.  



 

N.B. 

Tijdens de persconferentie van het kabinet om 19:00 uur is bekend geworden dat de 

scholen na 8 juni weer helemaal open gaan. Wel met de aantekening dat er in de 

komende twee weken geen verslechtering optreedt n.a.v. de opening van de scholen per 

11 mei. Verder zijn er nog geen voorwaarden bekend gemaakt m.b.t. de opening op 8 

juni. Deze zullen in de komende dagen wel duidelijk worden. 

  

Nieuwe methodes 

Voor de vakken Verkeer en Natuur & Techniek zijn er nieuwe methodes aangeschaft. Het 

team heeft daarvoor eerst drie zichtzendingen bekeken. Onze schoolleverancier heeft i.o. 

met ons deze drie voor ons geselecteerd uit het grote aanbod. Hij kent onze school goed, 

weet hoe wij werken en kan dan ook met een passend voorstel komen. 

 

 

6.Organisatie  

R. deelt tijdens de vergadering drie documenten uit.  

(Vrije uren schooljaar 20-21, Organisatie 20-21, en het Werkverdelingsplan (WVP) 

20-21. 

Het werkverdelingsplan is betrekkelijk nieuw in de school. Vorig jaar hebben we daar 

voor het eerst mee gewerkt. In dit plan komen alle stappen rondom de formatie stap 

voor stap aan de orde. Het team moet overeenstemming bereiken over alle stappen. De 

PMR moet uiteindelijk bij de bespreking in de MR instemming verlenen met het 

definitieve plan. 

 

MR: Geen verdere vragen of opmerkingen over de drie documenten. 

7.Personeel  

 

R.M.: De organisatie voor 2020-2021 is bijna klaar en wordt binnenkort aan de ouders 

gemeld. 

 

Naast de reguliere WDV-gelden heeft het ministerie ook bekend gemaakt dat er over drie 

jaar € 45.000,00 extra WDV gelden beschikbaar zullen komen. Het MT heeft ervoor 

gekozen om dit nu al voor te financieren waardoor er per jaar  

€ 15.000,00 extra beschikbaar is voor WDV. Deze gelden zijn geoormerkt en komen 

bovenop het eerdere bedrag dat ook komend schooljaar weer gebruikt wordt voor het 

uitroosteren van de leerkrachten. 

 

Donderdag 14 mei heeft het team de invulling van de WDV gelden i.c.m. de 

vacatureruimte besproken. Na overleg is ervoor gekozen om voor de invulling zoals 

hierboven beschreven te gaan en de wens om een conciërge voor de WDV-gelden aan te 

nemen voorlopig te parkeren. Een conciërge neemt vooral werk bij R. uit handen, terwijl 

in de huidige opzet zowel de Water-kinderen als de leerkrachten extra ondersteuning 

krijgen. Deze kinderen hebben veel extra begeleiding nodig. Helaas wordt daar door de 

overheid geen extra geld voor uitgetrokken, zoals dat voor andere zorgleerlingen wel het 

geval is. Ook zal de Water leerkracht het maken, bijhouden en evalueren van de plannen 

van de groepsleerkracht overnemen. Hiermee is het dus ook een vorm van 

werkdrukverlichting. 

 

MR: 

R.T. vraagt zich af waarom er niet eerst vooraf in de MR is gesproken over de 

verschuiving van de WDV-gelden van een conciërge naar de ondersteuning van de 

Water-leerlingen. 

Hij aan de volgorde in het traject niet juist te vinden. 

T.a.v. dit laatste onderschrijven we dit. Het had correct geweest als de MR hier eerst 

onderling over had kunnen overleggen. Op het moment van de vorige vergadering was 

de informatie hierover echter nog niet bekend. De contacten met Charlotte hebben het 



proces ook versneld. Daarnaast is het ritme van vergaderen voor zowel team als MR 

verstoord geraakt in de achterliggende maanden. 

In het team is overigens zorgvuldig de afweging gemaakt waar we de prioriteit willen 

leggen en is er voor de Water-leerlingen gekozen. 

Formeel heeft alleen de P-MR instemming bij dit onderwerp. De oudergeleding heeft 

adviesrecht. Dit laatste heeft nu weinig waarde.  

 

 

8.Jaarplan / Jaaragenda  

 

Schoolplan 

R.M.: In de afgelopen periode zijn er verschillende verbeterpunten in het team aan de 

orde geweest. Vanuit het taalbeleidsplan van E.K. komt het verbeterpunt van het het 

vergroten van de “Opbrengsten van de woordenschat”. Dit is inmiddels afgerond. 

De andere verbeterpunten zijn: “Wetenschap & Techniek”, (dit wordt binnenkort in het 

team definitief afgesloten) en “Taakbeleid”. Dit laatste punt is bijna afgerond. 

 

Afscheid groep 8 

F. heeft via L.V. kunnen regelen dat de afscheidsmusical in Cabrio gehouden kan 

worden. Hiervoor zijn wel strenge regels m.b.t. de Corona-crisis opgesteld. Er is maar 

een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en er mogen maximaal 100 personen aanwezig 

zijn. (incl. personeel Cabrio) Ook is de voorstelling aan een tijd gebonden. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. Cabrio vraagt een vrijwillige bijdrage. 

 

Schoolkamp 

Of het schoolkamp door kan gaan is nog niet zeker. De accommodatie gaat wel open, 

maar het is niet duidelijk hoe dat dan georganiseerd moet worden binnen de Corona 

regels. Het zou erg prettig zijn als er een duidelijk bindend advies komt voor alle 

scholen. 

 

9.Financiën  

 

Achterstanden overblijfgelden 

MR: K. heeft de MR een overzicht gestuurd van de betalingsachterstanden van de 

overblijfgelden. Het is een zeer groot bedrag dat nog betaald moet worden. ( op 7 mei 

was dit € 3.872,00) Ze heeft inmiddels alle ouders per brief gevraagd dit bedrag per 

omgaande te betalen. Inmiddels hebben 6 ouders gereageerd en betaald, of een 

betalingsregeling getroffen. Dit betreft in totaal € 2.984,50. Dit betekent dat er nog een 

bedrag van € 887,50 openstaat.  

In tegenstelling tot het schoolgeld is de bijdrage voor het overblijven geen vrijwillige 

bijdrage; er dient dus gewoon betaald te worden.  

Karola zal na het verstrijken van de betalingstermijn de ouders nogmaals een brief 

sturen. Als de betaling uitblijft gaan we misschien over tot het innen van het geld via een 

incassobureau. We zullen binnen de stichting navraag doen over deze mogelijkheid. 

 

Bestemming overblijfgelden 

MR: We worden door de accountant aangesproken over het bedrag dat in reserve staat. 

We moeten daar een besteding voor zoeken. 

Tijdens de vergadering komen enkele ideeën op tafel: pannaveldje op het plein, een 

bankje rond de boom op het plein, geluidsinstallatie in de grote hal, nieuwe gordijnen 

voor het podium, extra materialen in de klassen, personeelskamer, kamer R.  

  

10.Huisvesting / Materiaal

 

11.GMR  

 

H.O. 



MR: Algemeen directeur H.O. heeft aangegeven t.g.v. de Corona Crisis nog even aan te 

blijven; mede op advies van het extern bureau dat de werving begeleidt. De GMR heeft 

aan de RvT aangegeven dat ze de zoektocht naar een nieuwe AD juist niet vooruit willen 

schuiven. Ook nu zullen er zeker geïnteresseerden zijn voor deze functie. Er is inmiddels 

een profiel gemaakt. Het is nu niet duidelijk wanneer het traject weer opgestart wordt. 

Op dit moment is niet duidelijk welke meerwaarde het langer aanblijven van H.O. heeft. 

Praktisch zouden de drie directeuren deze periode zonder een AD kunnen overbruggen. 

H.O. is echter ook de enige bestuurder van de Stichting. Als hij vertrekt zonder een 

directe opvolger zouden we zonder bestuur zitten. Dat kan formeel niet.  

  

 

12.Overig 

 

Excellente school. 

MR: Voorheen was het zo dat een school alleen met een nieuw profiel nogmaals een 

aanvraag voor het predicaat ES kon doen. Inmiddels kan er ook verlenging van hetzelfde 

profiel aangevraagd worden. R. en K. hebben hiervoor de benodigde papieren ingevuld. 

Deze zijn vandaag verstuurd. Het traject gaat na november pas lopen. We weten dus pas 

in mei 2021 of de aanvraag is goedgekeurd. Ook nu zal er een commissie op school 

komen en zullen er verschillende gesprekken plaatsvinden. Net als bij de eerdere 

aanvraag. 

 

Etentje MR. 

A. zal onderzoeken of dit al kan en mag binnen de nieuwe Corona normen. Ze zal dan 

met een voorstel komen. 

 

13.Rondvraag 

F.d.R.: In de brief met de beschrijving van de lessen in deze weken werd aangegeven 

dat er geen Vuur was. Waarom is hiervoor gekozen? 

- De opzet voor deze 12 dagen was behoorlijk ingewikkeld. Naast de lessen in de 

ochtend en middag moesten we ook voor alle dagen noodopvang realiseren voor een 

aantal kinderen. Daar is ook een leerkracht voor nodig. Gelukkig kunnen we na 8 juni 

weer gewoon aan de slag. 

 

R.T.: In de GMR is een overzicht van de inkomsten van de ouderbijdrage van de drie 

scholen uitgedeeld. Op onze school is het percentage binnengekomen geld het laagst 

(67%). Ondanks dat er ruim aandacht is besteed aan de inning van deze gelden. 

Op de 1e en 3e is dit beiden 74%.  

Door dit lage percentage ontstaat er een tekort van € 7.700,00. Dat is een groot bedrag! 

In dit kader is er ook gesproken over het maken van reclame voor de scholen.  

 

-Vorig jaar is er in de GMR gesproken over de mogelijke oprichting van een Islamitische 

school in Soest. Dit zou directe gevolgen kunnen hebben voor de 3e VDH. Na een eerste 

verkenning zijn de plannen een jaar opgeschoven. De nieuwe aanvraag zou dit jaar naar 

de gemeente gestuurd worden. Is er inmiddels meer bekend over deze plannen? 

Dit is op dit moment niet het geval.  

 

M.v.d.L.: In het verlengde van de opmerking over de ouderbijdrage moeten we ook 

kijken naar de AC-gelden. Door het wegvallen van de excursies en mogelijk ook het 

schoolkamp blijft er geld over op de begroting van de AC. Dit bedrag wordt in principe 

toegevoegd aan de reserve van de AC en gaat daarmee eigenlijk naar volgend jaar. 

Gezien de hoogte van dit bedrag is het echter raadzaam om hier in de MR nader over te 

praten. 


