
Notulen Medezeggenschapsraad 

Datum: 11 februari 2019  
Aanwezig:  
 Team:  Han Kuipers, Kajsa van Vliet, Kimberley Neve 
 Ouders:  Brian Wezenberg, Nelly Pol, Mirjam Vierstra  
 Verhinderd: Suzan van Enk  
Notulist:  Mirjam Vierstra 

Deze notulen blijven concept totdat ze bij een volgende vergadering worden aangenomen. 
Daarna worden ze gepubliceerd op de website van de school. 

1. Opening 
De vergadering begint om 18.00 uur. 

2. Notulen vorige vergadering 
De notulen van december 2018 worden akkoord bevonden en worden op de website geplaatst. 

Actie: KvV 

3. Mededelingen OR 
• Omdat de OR vorig schooljaar geld tekort kwam, is de OR financieel ondersteund door 

school, wat eigenlijk niet de bedoeling is. Het is nog de vraag of dit schooljaar wèl alle 
ouderbijdragen worden betaald. Op dit moment is voor ongeveer 40 kinderen nog niets 
betaald. 

• Vanaf schooljaar 2019/2020 zullen groep 7 en 8 niet meer samen op schoolkamp gaan.  
Groep 7 gaat dan dichtbij kamperen (kort en goedkoop) en groep 8 gaat naar een 
Waddeneiland. Zo kan er in groep 7 een bedrag worden gespaard voor het duurdere kamp in 
groep 8 het jaar daarna. 

• Met ingang van schooljaar 2019/2020 wil de OR de ouderbijdrage splitsen: 1 bedrag dat voor 
alle kinderen gelijk is (voor activiteiten voor de hele school) en een apart bedrag voor 
groepsafhankelijke activiteiten (ook schoolreisjes/schoolkamp) dat verschilt per groep.  
De MR heeft de voorgestelde bedragen vergeleken met de ouderbijdragen van andere OOK-
scholen. De MR is niet tegen een verhoging, maar zet wel vraagtekens bij de voorgestelde 
bedragen. Han gaat hiermee terug naar de OR. 

Actie: HK 

4. Ingekomen stukken / Informatie uit nieuwsbrieven 
Pseudonimisering leerlinggegevens 
In een van de nieuwsbrieven staat dat schoolbesturen met ingang van dit schooljaar een 
pseudoniem (ECKiD) aan kunnen maken voor hun leerlingen. Besturen moeten zich voor 



16/2/2019 aanmelden bij de dienst Nummervoorziening van Kennisnet die de ECKiD’s 
genereert. Rudi kan dit in een keer regelen voor alle OOK-scholen. Hun checkt of dit gebeurt. 

Actie: HK 
Instemmingsrecht begroting 
De MR krijgt instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting. Waarschijnlijk gaat deze 
wetswijziging in per 2021. 

Sponsoring 
Er is een nieuw convenant Sponsoring voor het onderwijs. Mochten er activiteiten gesponsord 
worden, dan is het verstandig om vooraf te checken of dit in overeenstemming is met dit 
convenant. 

Boekje met 50 tips medezeggenschap 
Onlangs verscheen een boekje met 50 tips voor de medezeggenschapsraad. De adviezen zijn 
afkomstig uit de praktijk van de medezeggenschap in bet basis- en voortgezet onderwijs. De 
tips hebben o.a. betrekking op scholing en ondersteuning, vergaderen, taken verdelen, nieuwe 
leden werven en contact onderhouden met de achterban. Het boekje is een uitgave van het 
project Versterking medezeggenschap. De VOO is een van de deelnemers aan dit project. MVI 
zal dit boekje downloaden. 

Actie: MV 

5. Mededelingen team / directie 

Klacht van ouder 
De ouder die met Kajsa en Kimberley gesproken had omdat ze een klacht had, zou ook nog een 
mail sturen naar mr@hetmeerrijk.nl. Er is echter geen mail ontvangen. Kimberley heeft er nog 
naar gevraagd, maar het bleek dat het wat deze ouder betreft al afgerond was. Zij vond het 
niet nodig om ook nog een mail te sturen. 

Schooltijden 
Han wil een informatieavond organiseren over het wijzigen van de schooltijden: 5-gelijke dagen 
of huidige schooltijden handhaven. Han komt hier nog op terug. 

Rekenachterstanden 
Groep 8 heeft een flinke inhaalslag gemaakt met rekenen. Het is de bedoeling om bij groep 6/7 
ook een inhaalslag te maken op dezelfde manier als bij groep 8.  

Onderwijsstaking 15/3/2019 
Het Meerrijk gaat waarschijnlijk ook staken op 15 maart. Stichting OOK betaalt stakers die dag 
niet. Als de staking doorgaat, dan zal dit direct na de voorjaarsvakantie bekend gemaakt 
worden aan de ouders. 

Actie: HK 
Kandidaten MR 
Han heeft een paar mogelijke kandidaten voor de MR op het oog. Het betreft vaders van 
kinderen uit de onderbouw. De docenten zullen deze ouders vragen of ze MR-lid willen worden 
tijdens de 10-minutengesprekken na de voorjaarsvakantie. Brian zal de moeder die al eerder 
interesse getoond had, ook nog even benaderen. 

Actie: KvV / BW 

mailto:mr@hetmeerrijk.nl


Nieuwe locatiedirecteur 
Er was een geschikte kandidate gevonden. Dit was al bijna rond, maar om onduidelijke redenen 
heeft zij afgehaakt. Woensdag 13 februari staan er 2 gesprekken met 2 andere kandidates 
gepland.   

 

6. GMR-vergadering  7 februari 2019 

Vanwege een ‘tekort aan agendapunten’ was er geen overleg met het OOK-bestuur. Wel was de Raad van 
Toezicht aanwezig. Die wilde weten of de GMR vond dat deze haar taak goed kan uitoefenen. De GMR vindt 
dat het bestuur vragen om informatie goed beantwoordt. 
De RvT heeft 2 nieuwe leden:  
Carla Meijer: zij is manager HR en bedrijfsvoering en heeft 10 jaar in het basisonderwijs gewerkt. 
Marieke Spijkerman: interim manager en politiek actief. Heeft kinderen op de Engelenbergschool gehad. 
Verder zitten in de RvT dhr. Kok en dhr. Boers. Dhr Boers zal er op korte termijn uitgaan omdat hij er al te 
lang in zit. Hij is trots op Stichting OOK. Volgens hem staat het openbaar onderwijs in Kampen als een huis 
en is er veel solidariteit tussen de scholen onderling terwijl ze elkaar vroeger meer als concurrenten zagen. 

In aanwezigheid van de RvT is een rondje langs de scholen gedaan waarbij het volgende is besproken: 

Het Meerrijk: 
• Gemeld dat onze interim locatiedirecteur 15 maart vertrekt en dat er een geschikte locatiedirecteur was 

gevonden, maar dat zij zich om persoonlijke redenen heeft teruggetrokken en dat er volgende week 
gesprekken gepland staan met andere kandidaten. De RvT haakte hierop in door te zeggen dat een goede 
oplossing voor Villa Nova voor ons wel een probleem heeft opgeleverd, maar dat ze toch achter de toen 
genomen beslissing staan. 

• Gemeld dat onze interim locatiedirecteur de schooltijden wil aanpassen naar een echt continurooster (5 
gelijke dagen). Probleem van de pauzes uitgelegd, waar de RvT van schrok. Op Villa Nova is ook een 
continurooster en daar hebben de leerkrachten om 14.15 uur pauze. Maar van 8.00-14.15 uur is ook te 
lang zonder pauze. Wel werken ze bij Villa Nova met ouders voor de vaatwasser etc. en ze hebben een 
medewerkster via Impact die helpt met fruit/lunch. 

• Vorige keer gemeld dat er rekenachterstanden waren. Nu gemeld dat er met name in groep 8 veel extra 
aandacht is besteed aan rekenen en dat deze groep echt een inhaalslag heeft gemaakt en dat de nieuwe 
methode veel houvast biedt. Misschien wordt dit ook met groep 6/7 gedaan. Dit zal worden besproken op 
de studiedag van a.s. maandag. 

• Gemeld dat Rudi 2 x op school is geweest met een aantal architecten, maar dat het team hier niet bij 
betrokken is en niet om advies/wensen is gevraagd, maar dat het team wel graag inspraak wil. Dit leek de 
RvT niet meer dan normaal. 

Villa Nova: 
• Ondanks alles (ongeval) gaat het best goed op Villa Nova. Er is een Commissie van Veiligheid opgesteld 

waar ouders in zitten. Deze is gekoppeld aan de Villa Nova Raad (MR). De RvT wordt op de hoogte 
gehouden van het onderzoek naar het ongeval. 

• De samenwerking met de nieuwe locatieleider bevalt goed. 
• Carola begint waarschijnlijk na de zomervakantie weer. 

Scala: 
• Het Scala groeit enorm en huisvesting is een probleem. 
• Prokino (vso/bso) zit daarom sinds kort in een aparte unit. 
• Groep 1 zit niet meer vlak bij de ingang want dat was niet handig (veel buggy’s die in de weg stonden bij 

de ingang). 
• Scala is bezig met een veiligheidsplan (rondje door de school) 
• Verkeersveiligheid rond school is ook een probleem. Veel auto’s om kinderen te brengen en op te halen, 

dubbel parkeren etc. 
• Scala is bezig met visie en missie voor het 4-jarenplan. 
• Team heeft bij Rudi aangekaart hoe om te gaan met uren/taakbeleid. Raad van Toezicht gaat hier met Rudi 

over praten. 



Dirk van Dijk: 
• Nog niet duidelijk hoe nu verder na overlijden directeur. Rudi komt vaak langs. 

Engelenberg: 
• De gemeente gaat de verkeerssituatie opnieuw bekijken. Ook hier is halen en brengen een knelpunt. De 

door de gemeente ingestelde kiss & ride plekken bevallen niet. 
• Er zou ook een ontruimingsplan gemaakt worden, maar Paul Schoe heeft hier niets meer over gehoord. 
• Er is veel gesproken over het de werkdruk en er zijn enkele verbeteringen doorgevoerd. Iedere leerkracht 

heeft nu een paar kindvrije dagen. Dan zijn de kinderen niet vrij, maar ze worden over de andere groepen 
verdeeld. Het gaat om ongeveer 4 dagen per groep.  

• De Engelenberg wil ook kijken naar mogelijkheden om de school te verduurzamen (b.v. zonnepanelen). 

Wonderwijs: 
• Was niet aanwezig. 

Zonder de RvT is nog besproken: 
• staking 15 maart 2019: 

Engelenberg: gaat staken 
Villa Nova: gaat niet staken 
Dirk van Dijk: nog niet over gesproken 
Wonderwijs: niet bekend (was niet aanwezig) 
Het Meerrijk: niet bekend 

Ouderbijdrage - Hoeveel vragen andere OOK-scholen: 
• Villa Nova:  
€ 25 per kind + schoolreisje apart  
(goedkope schoolreisjes!) 

• Engelenberg:  
€ 25 per kind + schoolreisje apart  
Voor groep 6 t/m 8 is dit € 90 voor 4 dagen kamp. 

• Scala: € 20 per kind (was vorig jaar nog € 17,50) + schoolreisje apart: € 25. 
• Wonderwijs: € 20 per kind + schoolreisje apart.  

Groep 1 t/m 7: 1-daags schoolreisje 
Groep 8: 3 dagen kamp Oldebroek buitencentrum 
Kosten schoolreisje groep 1 t/m 3: € 25, groep 4 t/m 7: € 30, groep 8: € 85 

• Dirk van Dijk:  
Groep 3 t/m 8 betaalt extra voor het schoolreisje. Bedragen niet paraat.  

7. Rondvraag 
• Wanneer wordt er weer een typcursus aangeboden? Hier zal naar worden gekeken. 

Actie: HK 
• Kan het eerste rapportgesprek voortaan eerder in het jaar plaatsvinden? Dit is nu pas na de 

voorjaarsvakantie en dat is nogal laat, vooral als het niet goed gaat. Het team deelt deze 
mening. Volgend jaar moet dit eerste gesprek eerder ingepland worden. 

• Is het een idee om per groep een klassenouder aan te stellen? Deze zou dan andere ouders 
moeten mobiliseren bij activiteiten of als er ouders nodig zijn om te rijden etc. Dit om de 
leerkrachten te ontlasten. 

• De website en schoolgids zijn verouderd. Wanneer worden deze geüpdatet? 

8. Sluiting 
De vergadering duurt tot 19.30 uur. De volgende vergadering is op 16 april. 



Vergaderschema 2018/2019 

Datum: Locatieleider 
aanwezig?

Agendapunten:

20/9/18 Klassikale ouderavond MR-jaarverslag vooraf verspreiden.

3/10/18 GMR-vergadering n.v.t.

10/10/18 MR-vergadering ja - Schoolgids

11/12/18 GMR-vergadering n.v.t.

18/12/18 MR-vergadering ja - Schoolbegroting voor kalenderjaar 2019

7/2/18 GMR-vergadering n.v.t.

11/2/18 MR-vergadering nee - Schooltijden
- Nieuwe locatiedirecteur

11/4/18 GMR-vergadering n.v.t.

16/4/18 MR-vergadering ja - Formatieplan  
(dit moet worden vastgesteld vóór 15 mei en vóór 
1 mei door het schoolbestuur aan de MR worden 
voorgelegd). 

28/5/18 Contactavond GMR-
RvT 19.00-20.00)

n.v.t.

27/6/18 GMR-vergadering n.v.t.

2/7/18 MR-vergadering 
(+ eten)

ja - Schoolgids
- Schooljaarverslag
- Groepsindeling 2019/2020


