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Algemeen 

 

Datum  Maandag 24 september 2018  

Tijd  18:30 – 20:30 

Lokatie  Schoolplein, Utrecht (locatie gewijzigd ivm internet problemen Pallaesstraat) 

 

Deelnemers      Aanwezig     

  

EAN  Edwin van Anraad (Voorzitter, OG)   ✓ 

JRE Joëlle Rennen (PG)    ✓ 

LTH Loes Thomas (PG)    ✓ 

TKO Thijs Kok (PG)     ✓ 

MRI Marjan Rinsma (OG)    ✓ 

MPE Michael Peters (OG)    ✓ 

FWA Fleur van Walbeek (Directie)   ✓ 

 

Notulen MR Vergadering 

 

1. Opening, vaststelling agenda en korte algemene mededelingen 

Edwin opent de vergadering. Michael wordt als new lid van de MR verwelkomt. De agenda wordt goedgekeurd. 

Er zijn geen korte mededelingen. 

2. Verslag en actiepunten vorige bijeenkomst 

De notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen en worden goedgekeurd. Fleur haalt de praktische 

gang van zaken voor publicatie op de website aan. . Ook wordt aangegeven dat de vergaderdata gepubliceerd 

worden op de site, voor het geval ouders interesse hebben. 

Bij het doorspreken van de actiepunten van de vorige vergaderingen worden de volgende opmerkingen gemaakt; 

• Edwin haalt het verloop van de MR verkiezingen aan en stelt vast dat deze bij een volgende keer beter 

kunnen verlopen. Er waren wat problemen met de uitvoering van het plan (o.a. geen stembiljetten en 

geen stembus) en hierdoor waren er wat problemen met het uitbrengen van de stemmen. Dit zal 

volgende keer beter moeten verlopen door een eventuele inzet van een kiescommissie. De MR stelt vast 

dat de verkiezingen desondanks eerlijk zijn verlopen en de uitslag als geldend kan worden aanvaard. 

• Leergaloos is bij de vorige vergadering doorgeschoven en Fleur en Edwin spreken af om dit door te 

schuiven naar eind november [actiepunt 1]. Joëlle geeft aan dat zij interesse heeft om dit project te 

begeleiden. 
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3. Ingekomen stukken 

Het KSU Jaarverslag is ter kennisgeving neergelegd. Deze kan ter kennisgeving worden doorgenomen. Bij een 

opmerking over de inhoud van het jaarverslag wordt het thema ‘Katholieke identiteit’ aangehaald. Vanuit de OG 

vraagt men zich af hoe het precies staat met de identiteit en hoe dat loopt op ‘onze’ school. Fleur geeft hierop een 

korte toelichting en zegt dat er dit schooljaar een KSU brede studiedag zal zijn die ook hierover gaat. In een MR-

vergadering daarna zal dit worden besproken en kan worden bekeken of de standpunten (nog steeds) worden 

gedragen door de MR [actiepunt 2]. 

Bij het doorlopen van bijlage ‘Betalingen Ouderbijdrage 2017-2018’ wordt opgemerkt dat van vrijwel iedereen een 

bijdrage is ontvangen. Relatief gezien is het percentage van openstaande bijdragen erg klein, een perfect 

resultaat. Er zijn echter uitzonderingen en het kost veel tijd om ervoor te zorgen dat ouders worden herinnerd aan 

een betaling. Michael is benieuwd naar het resultaat van dit jaar omdat er geen officiële factuur is verstuurd. Dit 

jaar is er een algemeen verzoek tot betaling via socialschools verstuurd, zoals dat op veel andere KSU scholen 

ook het geval is. Dit ter administratieve ontlasting. Voorstel is om dit goed in de gaten te houden en waar nodig 

alsnog te overwegen een factuur op te stellen [actiepunt 3]. 

Fleur heeft ook een jaaroverzicht gestuurd met onderwerpen zoals deze gedurende het jaar worden besproken 

binnen de MR. Dit is een handig overzicht. Edwin merkt hierin op dat er nog een jaarverslag moet worden 

gemaakt over de activiteiten van de MR. Hij stelt voor om deze op te stellen, dit voorstel wordt aanvaard door de 

andere MR-leden [actiepunt 4]. 

Thijs meldt verder dat hij afgelopen week met ouders om de tafel heeft gezeten voor het thema duurzaamheid. 

Vanuit het idee van de ‘plastic dag’ is er gezocht naar de mogelijkheden voor externe ondersteuning. Maar dit is 

wat lastiger dan vooraf werd verondersteld. Anouk (oud-MR lid) heeft daarop wel iets gevonden, maar die 

begeleiding lijkt meer uit te komen op een week thema in plaats van een dag. Thijs heeft aangegeven dat er 

beperkt budget is, en dat de planning van de jaar het al vol zit. Wel is het een goed initiatief. Waarschijnlijk is het 

daarom te overwegen om een initiatief van ‘plastic week’ naar volgend schooljaar te plaatsen. Plannen worden 

nog verder uitgewerkt en er wordt wel nog steeds nagedacht over een initiatief voor dit jaar [actiepunt 5].  

4. Mededelingen van de schoolleiding 

Fleur meldt dat het er naar uitziet dat de beoogde leerlingengroei op de peildatum van dit jaar (1 oktober) net niet 

gehaald gaat worden. Het aantal wijkt slechts een paar af van de eerdere verwachting en dat kan gevolgen 

hebben voor de financiën. Fleur hoopt dat de gevolgen beperkt zijn, maar komende weken komt daar vanuit de 

KSU meer duidelijkheid over. [noot: daags na de vergadering is duidelijk geworden dat de beoogde 

leerlingengroei wel is behaald]. 

Fleur geeft tevens aan dat buitenspeelpauze (lunchpauze) onder druk staat. De inzet van medewerkers staat op 

gespannen voet met de CAO. Met de nieuwe CAO zou dit makkelijker in te passen zijn, dit wordt binnenkort in het 

management team besproken. Wanneer er meer bekend is over de CAO, zal dit onderwerp uitvoeriger te sprake 

komen. [actiepunt 6]. 
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5. Jaarplan 2018 – 2019 

Het jaarplan 2018 – 2019 is voorgelegd aan de MR. Verzoek is om deze door te nemen en eventuele 

opmerkingen en feedback aan te leveren voor de volgende MR vergaderingen aan Michael [actiepunt 7].   

6. Reglement MR 

Edwin stelt vast dat “het bevoegd gezag” (hier feitelijk: de KSU) thans geen reglement heeft opgesteld heeft 

gesteld aan de MR. Ondanks een eigen voorstel van Edwin, gebaseerd op het model van het klaarblijkelijk 

gezaghebbende infowms.nl (onderwijsgeschillen), heeft de KSU aangegeven dat officieel de GMR een model 

overeenkomst vaststelt. Er is wel reglement gepubliceerd in maart afgelopen jaar. Edwin stelt dat het model 

overeenkomst echter niet meer actueel is, belangrijke bepalingen mist (waaronder een klokkenluidersregeling) en 

daarom niet voldoet. De MR respecteert dat haar reglement door de KSU en haar GMR wordt opgesteld, maar 

benadrukt dat ze deze wel op korte termijn wil kunnen inzien ter goedkeuring.[actiepunt 8].   

7. Speerpunten oudergeleding (OG) 

Net als ieder jaar stelt de oudergeleding een aantal speerpunten voor die zij graag op de agenda willen zetten. De 

MR kan deze vervolgens vaststellen, zodat deze ook door de teamgeleding worden gedragen. De speerpunten 

zijn (op volgorde van inzet over tijd); 

• Verdere versterking van het imago van school/saamhorigheid onder ouders (volgende vergadering) 

Michael stelt voor om na te denken op welke manier de actieve inzet van het versterken van het imago van 

school, kan worden overgedragen naar de ouders. Hij stelt dat veel onderwerpen die vanzelfsprekend lijken voor 

personeel toch nieuws zijn voor ouders. Men erkent dat er nog potentie is om de saamhorigheid binnen de ouders 

te vergroten en daarmee eventueel de ouderparticipatie te verhogen. De komende weken zullen wat praktische 

voorstellen worden uitgewerkt en deze worden de volgende vergadering voorgedragen [actiepunt 9].  

• Initiatief ‘schoolkrant’ media (januari 2019) 

Marjan brengt het idee aan voor een ‘schoolkrant’ initiatief. Het initiatief behelst het plan om met moderne media 

content te genereren welke op een privé kanaal worden gepubliseerd. Te denken valt aan moderne media zoals 

een vlog en selfies, etc. Er kan ook een educatief element zitten aan het initiatief, er zal goed moeten worden 

nagedacht aan de uitvoering en het plan. Thijs en Marjan zullen komende maanden dit initiatief verder 

onderzoeken en eventuele eerste ideëen later met de MR delen [actiepunt 10]. Het blijft ook lastig is om 

regelmatig content voor de MontiStory te verzorgen en door de kosten er eens moet worden gekeken naar het nut 

en ouderopinie van het blad [actiepunt 11]. 

• Formaliseren alcohol- en rookbeleid (mei 2019) 

Edwin geeft aan dat er wat onduidelijkheid is over een alcohol- en rookbeleid op school. Er zal er vast wel één 

bestaan, maar wat is de inhoud daar precies van? Er is geen zorg hierover, maar het is wel van belang dit beleid 

eens onder de loep te nemen. Edwin wil dit graag oppakken en zal bij navraag van Fleur bij overige KSU scholen 

bekijken hoe het beleid nogmaals helder gecommuniceerd kan worden ter informatie. [actiepunt 12]. 

De speerpunten voor dit jaar worden door beide geledingen vastgesteld. 
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8. Aanbeveling rubriek nieuwsbrief 

De OG geeft een aanbeveling om eens na te denken over een rubriekje ‘hoe zit dat nou precies?’. Het idee is om 

meer inzicht te geven hoe bepaalde activiteiten worden aangepakt. Bijvoorbeeld, wat komt er allemaal kijken bij 

buitenspelen op het schoolplein? Door dit in de nieuwsbrief of andere uiting aan te bieden kan dit zorgen voor 

meer content en verhoogd de transparantie richting ouders. 

Het idee zal verder moeten worden uitgezocht, er moet nader worden bekeken welke uiting van school hiervoor 

het meest geschikt is.  Voorstel is om wellicht dit te verwerken in de MontiStory. De OG wordt gevraagd om na te 

denken over onderwerpen voor dit thema en na te denken hoe dit het beste kan worden opgezet (wellicht in 

combinatie met MontiStory of ‘de schoolkrant’) [actiepunt 13]. 

9. W.V.T.T.K. en afronding 

De aanvangstijd van de vergaderingen wordt besproken Besloten wordt dat deze in het vervolg in de aanloop 

naar een vergadering exact wordt vastgesteld. [actiepunt 14]. 

De vergadering wordt afgerond om 20:25 uur. De volgende vergadering is voorlopig op 19 november 2018. 

 

Actiepunten 

 

# Onderwerp Status Eigenaar Initiatie Deadline 

1 Inzet Leergaloos Open FWA/EAN 25jun18 19nov18 

2 Inzicht ‘Katholieke identiteit’ Open FWA 24sep18 30jan19 

3 Inzicht ouderbijdrage Open FWA 24sep18 19nov18 

4 Opstellen MR Jaarverslag 2017-2018 Open EAN 24sep18 19nov18 

5 Status duurzaamheid ‘Plastic dag’ Open TKO 25jun18 - 

6 Buitenspeelpauze Open FWA 24sep18 19nov18 

7 Feedback Jaarplan 2018-2019 aanleveren MPE Open ALL 24sep18 19nov18 

8 Opzet Reglement MR Open EAN 25jun18 19nov18 

9 Opzet verdere versterking imago/saamhorigheid Open MPE 24sep18 19nov18 

10 Status initiatief ‘schoolkrant’ media (Q1 2019) Open MRI/TKO 24sep18 30jan19 

11 Status Nut en ouderopinie ‘MontiStory’ Open OG 24sep18 19nov18 

12 Formalisatie alcohol- en rookbeleid (Q2 2019) Open EAN 24sep18 08mei19 

13 Voorstel onderwerpen voor de rubriek ‘Wist je dat?’ Open OG 24sep18 19nov19 

14 Herzien MR vergaderdagen 2018-2019 Open JRE 24sep18 19nov19 

 

 


