
Notulen MR-vergadering 8 maart 2021 

 

Aanwezig: Bastiaan, Marleen, Selma, Femke, Sarah (hele vergadering), Daniëlle (begroting en 

formatie) en Pieter (begroting). 

 

Begroting 

Pieter van Driel (hoofd bedrijfsvoering van Conexus) sluit aan om ons mee te nemen door de 

begroting. Doel is de MR informeren. De MR van De Uitdaging heeft geen instemminsgericht. Dit 

instemmingsrecht ligt bij de GMR van Conexus. De begroting is goedgekeurd door de GMR. Voor 

2021 is dan ook de begroting vastgesteld. Er wordt een meerjarenbegroting gemaakt, deze kan 

echter elk jaar bijgesteld worden. 

 

De begroting wordt gebaseerd op de prognose van de leerlingaantallen. Deze prognose van de 

leerlingaantallen wordt gemaakt op basis van ramingen vanuit de gemeente en vanuit het bedrijf 

Pronexus. Voor iedere leerling krijgt de school een bepaald bedrag. Dit zijn de baten. Daarnaast krijgt 

school subsidies. 

 

De kosten bestaan voor een groot deel uit personele lasten. Ongeveer 15% van de kosten gaat naar 

materiële zaken, zoals huisvesting, ICT etc. 

De Uitdaging is een groeischool. Dit betekent voor de formatie dat het aantal leerkrachten de 

komende jaren zal groeien. Over het algemeen zal er niet veel veranderen in de fte’s voor 

onderwijsondersteunend personeel en directie (hoewel nog niet duidelijk is waar de extra gelden van 

de overheid aan besteed zullen worden). 

 

Er is een overzicht gegeven van de afschrijvingen, zoals de afschrijvingen op leermethoden en 

hulpmiddelen (in 9 jaar afgeschreven) en tablets en laptops (in 3 jaar afgeschreven). Er wordt door 

De Uitdaging relatief veel geïnvesteerd in themakisten.  

 

Pieter geeft aan dat de begroting een vertaling is van de schoolplannen in middelen. Een 

begrotingsgesprek gaat dan ook altijd over de inhoud; wat heeft school nodig om het leren te 

faciliteren?  

 

Als er nog vragen zijn rondom de begroting, kunnen we die altijd nog stellen. 

 

Formatie schooljaar 2021/2022 

Daniëlle verteld over het proces rondom de formatie voor het schooljaar 2021/2022. Zij legt uit dat 

er eerst een interne mobiliteitsronde zal plaatsvinden binnen Conexus. Personeelsleden met een vast 

contract en die naar een andere school binnen Conexus moeten of willen, krijgen de kans om te 

solliciteren. Half april wordt gekeken welke verplichte mobiele personeelsleden nog geen plek 

hebben. Vervolgens wordt de resterende vacatureruimte aangeboden aan die een tijdelijk- of 

vervangingscontract hebben en aan externe medewerkers. 

 

Daniëlle vertelt dat er vacatureruimte komt binnen het MT. Deze zal waarschijnlijk intern opgevuld 

gaan worden, waardoor er meer fte’s vrij komen voor mentoren. In januari zijn Bart en Cathelijne 

gestart als unit-coördinator en Maaike als coach. Dit zal geëvalueerd worden en er zal opnieuw 

gekeken worden naar deze rolverdeling. We hebben vrij veel ambulante tijd, omdat De Uitdaging een 

vernieuwingsschool is.  

Volgend schooljaar zal voor anderhalve dag een gymleerkracht aangesteld worden. 



Personeel op De Uitdaging mag interne voorkeuren aangeven; wie wil het liefst in welke unit staan? 

 

Met de personeelsgeleding van de MR zal gekeken gaan worden naar het werkverdelingsplan. Hierin 

staat het formatieplaatje, de besteding van werkdrukgelden, werktijdenregeling, verdeling van voor- 

en nawerk (zoals lessen voorbereiden, werk nakijken etc.), pauzes en vervangingsbeleid. 

 

Het formatieplaatje komt op de agenda voor de MR-vergadering van 21 juni. 

 

MR-reglement 

Femke en Selma hebben gekeken naar het MR-reglement. Er zijn nog twee punten die zij graag willen 

bespreken in de MR. 

1. Hoe zorgen we voor een goed verloop van de oudergeleding van de MR? De termijn zal in 

principe 3 jaar zijn voor leerkrachten en ouders. Als niemand zich verkiesbaar stelt, dan zijn 

er geen verkiezingen en kan het MR-lid opnieuw benoemd worden voor een termijn van 3 

jaar. In het ideale geval komt er elk jaar één nieuwe ouder in de MR. Omdat Marleen, Selma 

en Bastiaan nu tegelijkertijd gestart zijn moeten we even kijken hoe we dit kunnen 

realiseren. Wellicht één ouder een jaar eerder stoppen en één ouder een jaar langer in de 

MR. 

2. Evenredige vertegenwoordiging van ouders is wenselijk; dat betekent ouders van 

verschillende bouwen in de MR. In het MR-reglement zal dit streven beschreven worden. Dit 

zal echter niet altijd haalbaar zijn. Wanneer we verkiezingen uitschrijven, willen we delen 

naar welke bouw de voorkeur uitgaat.  

 

Tekst van het MR-reglement wordt aangepast door Selma en Femke. Daarna wordt het document 

naar de MR gestuurd en vervolgens naar de directie. 

 

MR-Jaarplanning 

Marleen, Bastiaan en Annika hebben een eerste concept gemaakt, maar er moeten nog 

aanpassingen gedaan worden. Het is ingewikkelder dan gedacht om van verschillende voorbeeld 

jaarplanningen één goed jaarplanning voor onze MR te maken.  

 

We nemen contact op met Suzan Pot van Conexus om het concept te bespreken. Als het concept 

aangepast is, zal het gedeeld worden met de rest van de MR. Plan is om de jaarplanning de laatste 

vergadering met de directie vast te stellen. 

 

Cito-scores 

School is voornemens CITO-scores niet te delen met de ouders. Als MR hebben we geen 

instemmingsrecht of adviesrecht op dit punt. Marleen geeft aan geluiden te hebben ontvangen van 

ouders die het wel belangrijk vinden dat de CITO-scores worden gedeeld. Het is niet duidelijk om 

hoeveel ouders dit gaat. Er zijn slechts enkele ouders die bij leerkrachten of directie deze wens 

uitgesproken hebben. Dat maakt het lastig om te beoordelen in hoeverre het veel ouders deze 

mening delen. De oudergeleding van MR gaat nog in beraad of door hen een signaal afgegeven zal 

worden aan de directie. 

 

De volgende vergadering willen we verder doorpraten hoe we als MR om willen gaan met geluiden 

van ouders. Hoeveel ouders moeten een signaal afgeven voordat het in de MR wordt besproken? 

Wordt elke mail van een ouder in de MR-vergadering besproken? Wat is onze rol hierin? We vinden 

het van belang om hier afspraken over te maken.  



 

Corona-maatregelen 

Bastiaan geeft aan dat hij van ouders in de onderbouw heeft vernomen dat zij het belangrijk vinden 

dat duidelijk wordt welke maatregelen in verband met corona tijdelijk zijn en welke veranderingen 

permanent zijn (met name als het gaat om halen/brengen en de wijzigingen in groepen). Femke geeft 

aan dat we met het team ook bespreken wat wel en niet fijn is aan de maatregelen en wat we willen 

behouden. Het halen en brengen lijkt bijvoorbeeld voor veel ouders juist wel fijn zoals het nu 

geregeld is. Niet alleen binnen de unit, maar ook tussen de verschillende units is hier contact over 

tijdens teamvergaderingen. We gaan dit punt goed evalueren. 

 

We hebben een mail van een ouder ontvangen, waarin aangegeven wordt dat ouders en de school 

met veel maatregelenmoeten dealen. In samenspraak met Directie is er gesuggereerd dat een 

platform om hierover te sparren met andere ouders een mogelijkheid is. Femke geeft aan dat als dit 

vanuit school geregeld wordt, ouders van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar niet kunnen aansluiten. Ook 

zegt ze dat het sociaal wijkteam hier wellicht iets in kan betekenen. Selma neemt contact op met 

Marion van KION en met Danielle om te kijken naar de mogelijkheden. 

 

Communicatie ouders en kinderen 

Bastiaan vraagt zich (samen met meer ouders uit de onderbouw) af hoe aan de kinderen wordt 

medegedeeld waarom zij in een nieuwe groep zitten. Hij denkt dat het wellicht kan helpen dat 

ouders en kinderen hetzelfde verhaal krijgen waarom deze keuzes worden gemaakt. Femke geeft aan 

dat school niet op de stoel van ouders wil zitten en niet uitgebreid ingaat op de corona-problematiek. 

Het is aan ouders in hoeverre zij daar met hun kinderen diep op ingaan. Kinderen is op school verteld 

dat zij in een nieuwe groep zitten omdat de groepen nu niet door elkaar mogen lopen. 

 

W.v.t.t.k. 

Bastiaan geeft nogmaals aan dat het ons gaat helpen als we duidelijke afspraken maken over hoe we 

omgaan met mailtjes en andere geluiden van ouders.  

Sarah gaat bij Vanessa vragen of Annika (in plaats van Rebecca) op de lijst van de MR kan komen te 

staan op de website. 

Selma geeft aan dat we ons kunnen aanmelden voor MR-cursussen. Deze cursussen zijn te vinden 

via: https://voo.nl/cursussen. 

 

 

Acties 

Aanpassen MR-reglement Selma en Femke 

Concept jaarplanning aanpassen (in overleg met 
Suzan Pot) 

Bastiaan, Marleen en Femke (uiterlijk 1 mei) 

 

https://voo.nl/cursussen

