
MR vergadering De kinderhof 28 november 2022  

Aanwezig: Claudia (OMR), Nicolette (VZ OMR), Marleen (OMR), Margot (PMR), Bianca 

(PMR), Francien (PMR), Karin (MT), Wendy (MT) 

Notulist: Bianca  
Tijdbewaker: Francien 

 
1.Bij de vorige vergadering hebben we het lang gehad over een aantal onderwerpen. Vanaf 

nu worden punten geagendeerd zodat iedereen zich er op kan voorbereiden. We spreken af 

hoeveel minuten we praten over een bepaald onderwerp en we spreken per vergadering af 

wie de tijd bewaakt.  

2.Een aantal onderwerpen zijn blijven liggen in juni (Arboplan) en zijn daardoor 

doorgeschoven naar de laatste vergadering. Als blijkt dat er te weinig tijd is dan is het 

misschien handig om een extra vergadering te plannen. Arboplan: Dit kwam uit de algemene 

ledenvergadering. Het is belangrijk dat we hier mee verder gaan.  

3.Linda van ABC wilt graag weten of er al een actie voor Serious Request wordt 

georganiseerd. In de bovenbouw wordt er een sponsorloop georganiseerd. Op 23 december 

is er vanuit ABC een Kerstmarkt. Bij de naschoolse activiteiten worden stukjes gemaakt. Deze 

worden verkocht voor het goede doel.  

4. Het MT geeft aan dat de invalpool leeg is. Er gaat regelmatig een groep naar huis. Het MT 

is bezig met een protocol voor het regelen van vervanging. Dit plan voor korte vervangingen 

komt op de agenda van de volgende MR vergadering. In het plan staat welke stappen er 

worden genomen om kortdurende vervangingen te regelen. Er zijn nog geen reacties op de 

vacatures voor groep 6 en 8. Het MT is ook intern aan het bekijken hoe we dit kunnen 

oplossen.  

5. NPO plan 2022 -2023. Het MT heeft dit plan met groep 3 t/m 8 besproken. Er zijn daarna 

geen reacties meer gekomen vanuit het team. Het MT bespreekt dit plan ook nog met de 

collega’s van groep 1 en 2. De PMR stemt in met het NPO plan 2022-2023.  

Rekenen: Bij een aantal groepen zijn er zorgsignalen. Lyceo ondersteunt en wordt 

aangestuurd door de leerkrachten. We gaan bekijken of dit volgend jaar uit een ander 

budget betaald kan worden. Claudia bespreekt met ABC of zij iets kunnen betekenen. Het 

MT gaat met ABC bekijken of we in aanmerking komen voor het programma van de rijke 

schooldag. We gaan goed bekijken wat er nodig is en wat het rendement ervan is. Daarin 

moeten keuzes gemaakt worden.  

De resultaten van de centrale eindtoets van schooljaar 2021-2022 zijn goed. 

Brood en spelen staat op het NPO-plan. Voor volgend jaar zijn we aan het bekijken hoe we 

dit kunnen vormgeven. Het MT heeft daar binnenkort een afspraak over.  

In het NPO plan staat een begeleider voor startende leerkrachten. Deze investering is nodig 

om uitstroom van startende leerkrachten te voorkomen. Ook taal- en rekendans wordt 

betaald vanuit de NPO gelden. Taal- en rekendans is effectief en het levert veel op (taal, 



rekenen, het trainen van executieve functies, sociaal-emotioneel). Voor volgend jaar gaan 

we bekijken of leerkrachten dit zelf vorm kunnen geven. 

Mindfulness: Dit wordt ingezet in de vorm van een workshop in de groepen zodat alle 

leerlingen kennis kunnen maken met mindfulness. Daarna wordt bekeken welke leerlingen 

in aanmerking komen. Er zijn ook workshops voor ouders. Wendy is aan het bekijken hoe we 

haar dit jaar en de komende jaren in de school kunnen inzetten.  

Er is een tekort in het NPO plan, dit wordt rechtgetrokken met het budget van vorig jaar. Dit 

is het laatste jaar dat er NPO gelden zijn.  

6. Begroting. De teldatum vorig jaar was 1 oktober 2021 – 299 leerlingen, op 1 februari 2023 

– 280 leerlingen. Dat zijn 20 leerlingen minder.   

19 x €4400 euro. €84.000 tekort. (€100.000 in de min) 
We hebben per augustus 2023 te maken met krimp. Karin heeft morgen een gesprek met de 

controller en het college van bestuur .  

We gaan volgend jaar naar 12 groepen. 11 is ook nog een optie maar dat heeft niet de 

voorkeur. We moeten met de stichting kijken hoe we in vier jaar kunnen zorgen voor een 

gezonde begroting. 

De krimp betekent dat de klassen groter worden. We kunnen met het team bekijken hoe we 

de werkdrukmiddelen kunnen inzetten om dit op te vangen.  

De instroom van kleuters loopt goed. Deze instroom is wel pas volgend jaar. Dit schooljaar 

komen er 10 tot 11 leerlingen bij. De prognoses geven aan dat het weer aan gaat trekken tot 

300 leerlingen. Dit gaat het MT in de onderbouwing aangeven.  

Er gaan ongeveer 400 leerlingen uit de wijk naar scholen buiten de wijk. Karin zit in de 

stuurgroep en Wendy in de werkgroep gemengde scholen. Er is een overzicht gemaakt. In 

het overzicht staat welke soorten onderwijs in trek zijn (Bilalschool, Regenboogschool). Er is 

een stappenplan om nieuwe ouders weer voor een school in de wijk te laten kiezen.  

Veel nieuwe gezinnen gaan naar de vrije school. Zij kiezen voor de school en zoeken een 

woning in de buurt. De ene helft kiest voor de Kinderhof en de andere helft voor de vrije 

school. Rustenburg-noord: de Regenboog school, de Vlindervallei.  

Nieuwe toekomstige ouders: Betrekken bij het nieuwe schoolplein en de educatietuin. Er 

wordt met een aantal scholen in de wijk een lessenserie georganiseerd voor ouders met als 

doel om te profileren in de wijk.  

Uitstel bespreken begroting (rond 9 december). Het MT mailt de begroting voor 5 december 

naar de ouders van de MR. Zij spreken onderling af om te bekijken of zij nog vragen  of 

opmerkingen hebben en koppelen dit terug aan Karin. Karin maakt een afspraak met één 

van de PMR leden.  

 

 



W.v.t.t.k 

GMR vergadering: voor het eerst samen met SKOSS. Er zijn ontwerpteams gemaakt. Er ligt 

nog wat te doen op GMR vlak. Er komt een andere vorm om de MR-en bij zowel SKOSS als de 

KPOA te betrekken bij de GMR. Er is nu een personele unie tussen KPOA en SKOSS. Bepaalde 

taken worden nu al wel gedaan bij KPOA door SKOSS. 

De GMR zoekt nieuwe leden.  

Agendapunten overleg 19 januari:  

- Formatie  

- Plan korte vervangingen 

- Brainstormen langdurige vervanging 

 

Volgende vergadering:  19 januari 18:00 uur 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


