
Notulen overleg 14 november 2019  
  
1. Opening  
Napraten MR/OR.   
Vanuit MR wordt gevraagd of de OR meer ambitie kan tonen. Bijvoorbeeld door beter te 
communiceren naar de ouders dat een verhoging van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor 
specifieke (bij naam benoemde) investeringen. Nu betaalt slechts de helft van de ouders. Een 
verdere verhoging van de ouderbijdrage heeft het risico dat er (nog) minder ouders een bijdrage 
leveren.  
Afgesproken is dat de voorzitters van de MR en OR met elkaar gaan praten. Vanuit de MR wordt het 
onderwerp “Ambitieus leiderschap van de OR” daarbij besproken. 

 Actie: Janneke gaat namens de MR met de voorzitten van de OR in gesprek. 
  
2. Vaststellen agenda  
Vastgesteld. Ook introductie van Suzanne. Suzanne werkt woe/do/vrij in groep 1/2B.  
  
3. Vaststellen ouderbijdrage en begroting bespreken  
De ouderbijdrage moet vastgesteld worden. Dit op 18 euro.  

 Besluit: MR geeft akkoord op een ouderbijdrage van 18 euro.  
Daarnaast zijn de openstaande vragen bij de MR (Sebastiaan) omtrent de begroting ook door de OR 
beantwoord. 

 Besluit: MR geeft akkoord op de begroting. 
  
4. Binnengekomen en uitgaande post  
Ouders weten de MR te vinden. Post wordt in het vakje gelegd.  
De stoeptegel met "rookvrije zone" . De tegels zijn gratis aan te vragen, wel op=op. Tegel is standaard 
formaat. Er zijn 3 poorten, dus 3 aanvragen. Indien er slechts 1 wordt geleverd, dan bij de 
hoofdingang.  

 Actie: Maartje vraagt de  tegels aan. 
  
5. Jaarplanning mr   
Toevoegen aard van agendapunten: adviesrecht, instemmingsrecht, ter informatie.  
  
6. Vanuit de directie  
     -  stand van zaken is rondom de bestuurlijke inrichting van Conexus  
Deze informatie is al doorgestuurd per mail. Er zijn veel personele wisselingen. Alles wordt 
uitgezocht, mensen voelen zich weer veilig en staan positief naar de toekomst. Er wordt ook gewerkt 
aan PR: voor alle medewerkers wordt een gezamenlijke kerstmarkt georganiseerd in een school in 
Lent.  
P&O, financiën en onderwijs zitten bij elkaar om de begroting door te nemen.  
     -  arbo   
RIE is uitgevoerd en daaruit is een PvA nodig.  Dit onderwerp (het PvA) komt volgende vergadering 
weer terug op de agenda.  
9% ziekteverzuim Conexus, dat is erg hoog. Bureau Van Campen is meer gericht op wat iemand wel 
kan.  
    - schoolbegroting/financieel verslag  
P&O, financiën en onderwijs zitten bij elkaar om de begroting door te nemen. Voor de Nutsschool 
betekent dit dat er 193 kinderen in de oktober telling zitten. Vergrijzing van de buurt lijkt gestopt, de 
aantallen zijn gestabiliseerd. Op basis van dit aantal wordt de begroting en inzet bepaald. MT op 
Nutsschool is wat groot waardoor er te een tekort is van €25k, hier wordt al over gesproken om 
budgetneutraal te worden.  



   - leerlingaantallen  
193 in de oktober telling.  
Resultaten top, Voorschoolse opvang, waar komen ze vandaan? Wat drijft mensen in hun 
schoolkeuze? Volgende keer op de agenda van de MR. Hoe profileer je de school? 13 januari ook 
studiedag team. Doel is meer aanmeldingen te ontvangen. 

 Actie: Janneke zet marketing van Nutsschool op de eerstvolgende MR agenda 
     -jaarverslag/jaarplan  

Er staan veel afkortingen in, deze uitschrijven of een afkortingenlijst bijvoegen. Ricky. <-- 😊   
 Actie: Ricky afkortingenlijst aan het jaarverslag toevoegen (of uitschrijven, of anderszins 

oplossen) 
    - ouderbetrokkenheid ; Abeltje en Kion  
Er zijn veel wisselingen geweest.  
Er is vanuit het project nog 10 uur over. Deze uren worden ingezet voor de onderbouw. Veel 
kinderen met een taalachterstand, daar extra op inzetten. Ervaringen met huisbezoeken zijn goed. 
Half uur per kind.  
Nu dit jaar bij alle nieuwe kinderen langs gaan. Ipv 6 weken gesprek.  
  
7. Zwarte pieten discussie  

Standpunt  innemen . Kinderparlement zegt: zwarte piet. Dit jaar dus een zwarte piet. Volgend jaar 
moeten we dit opnieuw bekijken en met de bestaande discussie een standpunt innemen.  
  
8. Overblijf  
     stand van zaken; hoe verder icm continurooster.  
Overblijf: Overblijf kan beter gecommuniceerd worden. Ouders moeten een goed aanspreekpunt 
krijgen. Specifieke kinderen die extra zorg nodig hebben, moeten dit ook ontvangen, omdat het 
tussen de kinderen onderling anders het niet helemaal goed gaat. De pedagogische grondhouding 
van de mensen die overblijf doen. Ook het team loopt er soms tegen aan, kinderen komen druk terug 
uit de pauze en daardoor kan de les pas later starten.  
30 tot 80 kinderen blijven over dagelijks.  
Continurooster: is bevraagd in het team. Is 50-50 voor-tegen. Argumentenkaart met voor- en 
nadelen breed delen met alle ouders/betrokkenen.  Brief met informatie sturen. Uitvragen.   
WMKPO. Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs.  
Na de kerstvakantie worden de vragen opgesteld rondom het continurooster. En in februari tijdens 
de rapportgesprekken, kunnen de ouders ter plekke op de computer invullen. Opletten dat het 
relevant is voor alle ouders.  
  
9. Highlights Nutsbul:  
Suzanne is nieuw vanuit het team in de MR  
MR en OR zijn samen gestart  
De ouderbijdrage is vastgesteld.  
Het jaarplan is vastgesteld en komt op de website  
Profilering van de school staat op de agenda en wordt vervolg aan gegeven.  
  
10. Rondvraag:  
Suzanne heeft geen map. Wordt nog in de teamkamer gekeken.  

 Actie: Sebastiaan retourneert zijn map. 


