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Vergadering 2019-2020 

31 oktober 2019 18.00-20.30 uur 

Soort vergadering Algemene vergadering Medezeggenschapsraad 

Voorzitter Marije de Vries 

Notulist Ankie Halsema 

Aanwezigen Peter Lakke, Marije de Vries, Ankie van Akkeren, Ankie Halsema 

Afwezig Jan-Willem Wirtz - aanwezig vanaf 19.00 uur. 

 
Marije opent de vergadering.  
 
 

Begroting Stichting 

 

 Peter vraagt of er vragen zijn. 

1) Marthje vraagt wat er met Hallo Muziek is afgesproken.  

Peter zegt dat het nu 23.000 euro kost. Dit wordt betaald door een sponsor, OR, 

Stichting. De Stichting betaalt nu 9000 euro aan HM i.p.v. 15000 euro. 

Marthje vraagt of Hallo Muziek gehalveerd is.  

Peter zegt dat de koorlessen hetzelfde zijn gebleven en de groepen 5,6,7,8 

hebben een module minder les gekregen. Dit scheelt kosten. Er is een nieuwe 

koor-docent Paul. De kinderen zijn tevreden over deze docent. 

  

2) Marthje: Voor handvaardigheid wordt nu een heel bedrag gevraagd. 

Normaal kopen ouders geen handvaardigheid in. De vraag is waaraan ouders dan 

bijdragen. Marije vraagt zich af of we het op het hellende vlak begeven door dit 

uit te besteden. Marthje zegt dat het goed beargumenteerd moet worden 

waarom dit door de ouders betaald moet worden. 

 

Toelichting: 

Peter zegt ook dat dit uit de enquête naar voren is gekomen dus dit is de wens 

van de ouders. Peter geeft aan dat het  plan wordt gemaak en inzicht geeft naar 

de ouders toe wat er met het geld gaat gebeuren. Het plan bevat naast de lessen 

per klas ook een doorgaande leerlijn die niet in rekening wordt gebracht. Ook 

hiervoor heeft de school een subsidie van 1000 euro aangevraagd (de totale 

kosten voor de inzet is 4000 euro dat is exclusief materiaal) Met de bijdrage van 

3000 kan kunnen we alle groepen een aanbod geven. Vanuit de formatie is daar 

geen ruimte voor.  
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Peter geeft aan dat we 8 leerlingen minder hebben dan vorig jaar dus dat dit 5000 

per kind scheelt. We zijn hierdoor structureel afhankelijk van ouderbijdrage.  

 

3) J.W. vraagt zich af of het dan wel handig is om het geld terug te storten 

naar de ouders wat we nu teveel hebben. Ook wordt de ouderbijdrage van 290 

teruggebracht naar 220. Is dit handig is de vraag. Peter zegt dat als je per kind 

boven de 225 zit dat alle subsidies van de gemeente stopgezet worden. 

 

4) De muziekinstallatie is stuk en Peter kan hem laten inbouwen in 

flightcases. Dan is het bedrag 5000 maar dan heb je een investering voor jaren. 

De Stichting betaalt dit. Peter kan het gratis in laten bouwen door zijn technicus. 

Beter kun je niet krijgen. Ankie A. zegt dat het meegenomen kan worden naar het 

nieuwe gebouw.  

J.W. geeft aan dat we het niet meer uitlenen of dat we een borg vragen als de 

Stichting het betaalt.  

De keuze om deze uitgaven door de Stichting te laten betalen is gemaakt daar er 

niet voldoende middelen vanuit school bestaan. 

 

Toelichting: 

De offerte van de installatie is door Peter aan alle MR-leden verstuurd. Peter: “ Ik 

ben ervan uitgegaan dat het degelijk en duurzaam moet zijn. in het opbergen en 

de kwaliteit van apparatuur en bekabeling. Het is een professionele set die wij 

tegen inkoopsprijs kunnen aanschaffen.” 

 

Marthje zegt dat het light-festival wellicht kan worden ondergebracht bij de OR 

zodat zij bepalen of dit jaarlijks doorgaat of niet of dat het geld aan iets anders 

besteed moet worden. 

  

J.W.: de Stichting-gelden worden gecontroleerd door de MR. De MR moet kijken 

of die 5000 goed besteed is. J.W. wil dan wel graag een offerte zien. 

Marthje geeft aan dat we ons bewust moeten zijn van dat dit gelden van de 

ouders zijn en dat we hier heel goed mee dienen om te gaan. Marije wil graag een 

specificatie.  

 

Marthje zegt dat er een plan voor handvaardigheid, Ouderraad plan met uitgaven 

en uitjes per klas, offerte voor de muziek-installatie geleverd moet worden 

voordat de begroting wordt goedgekeurd.  

 

De begroting is goedgekeurd met uitzondering van bovengenoemde drie posten.  

  

Actiepunten 

Peter 
 
 

De vraag aan Peter is of we een specificatie kunnen krijgen voor de kosten van de 

talentenweek en of er 1000 euro hiervan naar de OR kan gaan.  
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Peter 
 
 
 
Allen 

 

Antwoord Peter: 

De kosten voor de talentenweek van afgelopen jaar waren 12.000 euro. Hiervan 

heeft school het grootste gedeelte betaald. De kosten hiervan waren: 

● Inhuren circus - 2500 euro 

● inhuren ondersteuning leerlingenraad en maken draaiboek (deze kosten 

zijn nu lager omdat het draaiboek er is) - 3000 euro,  

● aankleden gymzaal (podium en inhuren geluid en licht) ook dit zal minder 

zijn als we een eigen installatie hebben. - 1250 euro.  

● Organisatie hackathon bovenbouw - 1500 euro.  

● Maken website en krant (begeleiding leerlingen van de redactie ) - 1000 

euro.  

● Kostenpost voor materiaal en bedankjes voor de vrijwilligers - 1500 euro. 

Ik heb voor de school een subsidie aangevraagd van 4000 euro bij de gemeente 

en een bijdrage uit de reguliere begroting van 1500 euro, het is goedkoper dan 

vorig jaar omdat er vooral in de organisatie van alles is gemaakt, maar 5000 euro 

is reëel, als het minder wordt dan moeten we daar gewoon rekening mee 

houden. Misschien kennen we ouders/bedrijven die nog wat willen sponsoren.  

 

Voor volgend jaar is de vraag aan Peter of het het Amsterdam Light Festival (ALF) 

ondergebracht kan worden bij de OuderRaad aangezien dit 800 euro kost.  

 
Verzoek aan allen  - snel goedkeuren begroting (in elk geval goedkeuren offerte 
nieuwe muziekinstallatie, maar ook plan bevo, en hoogte ouderbijdrage) 
 
Peter zou het fijn vinden als de goedkeuring voor de begroting van de 
Stichting eerder dan de volgende vergadering afgetikt kan worden.  
Dit, zodat de leerlingen tijdens de komende feesten en 
theatervoorstellingen al gebruik kunnen maken van de apparatuur. De 
voorkeur gaat uit naar uiterlijk half november zodat er voldoende tijd is om 
alle flightcases te kunnen construeren. 
 
Ook is het voor de leerlingen prettig als snel starten met de inzet van de 
handvaardigheids projecten. 
Tevens is de leerlingenraad reeds gestart met de voorbereidingen van de 
talentenweek.  
 
Ook is het recommandabel dat we de ouderbijdrage op zeer korte termijn 
aan ouders kunnen publiceren.  
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Schoolplan 

 

 1) Marije spreekt over dat het plan er goed uitziet. Wel is de vraag hoever we 

zijn met talentontwikkeling. Waar staan we  nu?  Er is nu weinig bekend hierover bij 

de ouders. En is de verandering niet pas mogelijk als het nieuwe gebouw er is? 

- Peter licht toe dat we hier een stuk verder mee zijn dan twee jaar geleden. 

We hebben een start gemaakt met de methode Scrum die wordt toegepast in 4 vier 

leerteams: schrijven, portfolio/toetsen, klassenmanagement, MT: 

onderwijsvernieuwing versus nieuwbouw. De leerteams zijn samengesteld met 

mensen uit alle bouwen door elkaar. Goed gemêleerde leerteams. Er komt een 

scrumbord in de lerarenkamer waardoor het ook zichtbaar wordt hoe ver elk 

leerteam gevorderd is. Peter legt uit dat we al best ver zijn met de nieuwe 

werkwijze, Bijvoorbeeld als onderdeel van de doorgaande lijn voor 

klassenmanagement (zelfstandig werken en leren) wordt  de weektaak best goed 

gebruikt en werken we vanuit doelen en niet zozeer meer lessen draaien. De ik-taak 

wordt goed gebruikt. Peter vervolgt dat het lege klaslokaal en het c-lijn lokaal 

gebruikt kunnen worden om de leerpleinen te gaan uitrollen.  

2) Marije geeft aan dat Jan-Willem graag een stappenplan wil wat er gaat 

gebeuren. Het stappenplan is belangrijk om de overgang van het werken met een 

klaslokaal naar leerpleinen in kaart te brengen. Dit maakt het voor de kinderen ook 

vanzelfsprekend om hiermee te gaan werken zodat de overgang soepel kan 

verlopen Tevens vertelt ze dat ze het een goed idee is om een ouderavond te 

organiseren om de de ouders te informeren. Marthje geeft aan dat de ouders 

geïnformeerd dienen te worden omdat laatsten niet weten wat er gaat komen. Ook 

in de uitnodiging is het belangrijk om de ouders er al in mee te nemen.  

- Peter stelt voor om de ouderavond in januari 2020 te doen. De Studie 

tweedaagse heeft ons op een koers gebracht waarin we ook een goede focus 

hebben waar we direct mee aan de slag kunnen. Voor het team is het ook een 

beetje een zoektocht en door de wisseling van het team was het eerst weer een 

stukje terug. Peter vervolgt dat het leerteam MT ook de rol heeft om alle informatie 

en genomen stappen te borgen.  

3) Marthje wijst op de manier van schrijven in de tekst van het schoolplan dat 

het nu heel prestatiegericht is met betrekking tot de kinderen. Laatste doelt op de 

de zin: ‘We hebben hoge verwachtingen van leerlingen.’ Ze geeft aan dat ze in het 

schoolplan heel weinig terug leest over leerlingen die moeite hebben om aan de 

hoge verwachtingen te voldoen en hoe ze omgaan hiermee. Het streven is om het 

beste uit zichzelf te laten halen, is een mooiere omschrijving. Ze vervolgt dat de 

ik-taak heel leuk is maar de beoordeling is dan weer tegenstrijdig.  

4) Marthje zegt dat de kinderen ook overal mee in aanraking moeten komen. 

Divers aanbod. Peter geeft aan dat Hallo Muziek ook een van de onderdelen is. 

Marthje zegt dat we dan in het plan kunnen opnemen dat we meer creatieve 

vakken op de rol zetten. 
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5) Marije wil graag dat we de buitenlessen ook opnemen in het plan en in het 

informeren naar de ouders.  

- Peter meldt dat talentontwikkeling in alle leerteams aan de orde komt. 

6) Marthje geeft aan dat door juist nu ervaring op te doen voor de nieuwbouw 

al aanpassingen kunt doen aan de nieuwbouw voordat we het helemaal uitrollen.  

- Peter vertelt dat we met het team ook nog scholen gaan bezoeken om te 

kijken hoe dit in de praktijk gaat. Met name omdat we met homogene groepen 

willen blijven werken. Dan blijkt dat met de leerpleinen de leerlingen zelf al gaan 

mengen op verschillende niveaus.  

7) Marthje geeft aan dat de talentenweek heel verbindend was. Marthje 

vraagt of dit niet per kwartaal gedaan kan worden. Dat we meerdere dingen van 

meerdere klassen aan elkaar kunnen laten zien. 

- Peter zegt dat we nu alle ruimtes en alle dingen kunnen gaan gebruiken om 

de kinderen de gelegenheid te geven om aan hun talentontwikkeling te laten 

ontwikkelen. Ankie A. zegt dat er aan talentontwikkeling nog verder vorm wordt 

gegeven. Ankie H. vertelt dat talentontwikkeling op de tweedaagse besproken is en 

hier op 25 november vervolg aan wordt gegeven. We hebben hier al concretere 

ideeën over. Peter geeft aan dat welke taal er gesproken wordt over talent. Zelf is 

Peter geen voorstander van de talenten ophangen aan de meervoudige 

intelligentie.  

8) We maken een schoolplan voor 4 jaar met een beeld van waar we naartoe 

willen. Marthje zegt dat dit een ontwikkelplan is dus dat het nu al misschien al iets 

meer omschreven kan worden als ontwikkelplan. 

Marije leest in het plan dat ze weinig onderscheid ziet tussen nu en toekomst in de 

tekst.  

9) Deel 4.3 inhoud van ons onderwijs op blz. 11 in schoolplan staat iets over 

maatschappelijke verhoudingen. Marthje geeft aan dat dit niet zozeer met het 

onderwijs te maken heeft. 

10) Peter geeft aan dat we geen methode hebben voor geestelijke stromingen. 
We zijn wel uitgenodigd door de Tolhuistuin voor een meerschoolse Hackathon 

over geestelijke stromingen. 

11) Marthje geeft aan graag iets terug te willen zien van ouderbetrokkenheid.  
12) Marthje vindt het speerpunt rust-reinheid-regelmaat een punt. Peter geeft 

aan dat dit verwijderd wordt. 

13) Marthje zegt dat de talentontwikkeling nu moeilijk te volgen is. Dit wordt 

onderzocht en is onderdeel van het leerteam portfolio en toetsen, geeft Ankie H 

aan. 

14) Marthje: er kunnen ook dingen van buiten school binnen school halen. Dat 

soort dingen concreter beschrijven is misschien prettiger om het helderder te 

krijgen. Peter geeft aan het plan te gaan aanpassen. 

Actiepunten 

Peter Peter gaat kijken of de opmerkingen erin verwerkt kunnen worden en  
zal proberen half november deze versie bij jullie aan te leveren. 
komt op 16 december met een aangepast concept. Het plan moet op 1 januari 2020 
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klaar zijn.  

 

Schoolgids 

 

 Deze is door iedereen doorgelezen. 

Actiepunten 

Allen opmerkingen mailen naar Peter 

 

Vergaderdata. 

 

 J.W. kan altijd op maandag of woensdag. Zijn verzoek is of de donderdag 

veranderd kan worden.  

De eerstvolgende staat op: 

maandag 16 december om 18.00 uur (12 december vervalt) 

maandag 10 februari om 18.00 uur (13 februari vervalt) 

maandag 20 april om 18.00 uur (16 april vervalt) 

woensdag 3 juni 13.00 uur tot 15.00 uur.  

 

Actiepunten 

Peter Peter koppelt aan elke MR vergadering punten die op dat moment belangrijk zijn 
om te bespreken.  

 

.Agenda volgende vergadering  

 

 1. communicatie 

2. formatie 

3. pest coördinator aanstellen 

4. vertrouwenspersoon aanstellen 

5. goedkeuren schoolplan  

6. aanpassen schoolgids 

7. begrotingsplan MR 

8. waarop wordt het definitief advies in groep 8 gebaseerd? 

9. stand van zaken talentontwikkeling ouderavond leerteams scrum januari 

uitnodiging 

10. begroting school 

11. nieuwbouw 
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12. schoolplein 

Actiepunten 

Allen agendastukken  graag met voorblad met informatie en toelichting wat je ermee 

moet doen. Goedkeuren, adviseren , informeren.  

 
 

 


