
 
Notulen mr vergadering maandag 11 juni 2018 
Aanwezig: team: Annelies, Cecilia, Nadine, Menke (deels),Marjel 
Ouders: Rick, Annemiek, Imke 
Rode tekst betreft actiepunten. 
 

1. Welkom 
 Menke stelt zich voor. Ze zal vanaf nu het eerste deel van de MR vergaderingen 

steeds proberen aan te sluiten.  
 

2. Mededelingen 
 Rick gaat uit de MR wegens het aflopen van zijn termijn.  
 Er heeft zich een andere kandidaat gemeld ter opvolging van Rick. We zullen 

dit melden op social schools met de vraag of anderen zich willen aanmelden, 
conform de geldende procedure. Mocht dat niet het geval zijn dan zal de 
kandidaat die zich gemeld heeft automatisch de functie op zich nemen. Rick 
plaatst hierover bericht op social schools.  

 Nadine treedt af omdat haar termijn afloopt (zij was ter vervanging van de 
termijn van Janneke).   

3. Ingekomen stukken 
 Wellicht is het goed en handig om een MR training te volgen met elkaar. 

Annelies zoekt uit waar zo’n training plaatsvindt en wat deze inhoudt.  
 

 
4. Onderwijs 
Voortgang projectmatig werken/21 century skills. Welke doelen zijn er al behaald en aan 
welke wil de school nog werken? Wat moet de uiteindelijke opbrengst zijn van deze 
werkwijze? Hoe ziet het er in de praktijk nu uit?  
 
Ochtend wordt gebruikt voor rekenen, taal en spelling. Middag voor Jeelo. 21 century 
skills zitten verweven in het projectmatig werken. Er zijn dit jaar 3 projecten op die 
manier geweest. Kinderen blijken zeer gemotiveerd om op deze manier te werken. De 
betrokkenheid is groot. Het lijkt erop dat hun kennis breder is door op deze manier te 
werken. Doelen zitten in Jeelo. Leerkrachten monitoren tussentijds en achter af (product 
opbrengst) of de doelen bereikt worden.  
Nu nog oefenen met het team op inhoudelijk én op praktisch niveau: hoe organiseer je 
de projecten etc.  

 
 In het jaarplan staan de beleidsdoelen per schooljaar en die worden vanaf 

volgend schooljaar ook geëvalueerd (tussentijds en achteraf) en vervolgens 
met de MR besproken. 

 Vanaf volgend schooljaar ook 2 maal per jaar opbrengsten bespreken in de 
MR.  
 

Voor de nieuwe secretaris: Graag dit agendapunt weer op de agenda voor de volgende MR 
vergadering.  



 
 

5. Personeel  
- Formatie en schoolgids mbt volgend schooljaar.  

Formatie is nog niet rond. Er zijn vacatures die nu uitstaan. Oudergeleding heeft  
adviesrecht op deze formatie. Zij worden eind deze week per mail geïnformeerd 
door Menke over de formatie en over de schoolgids (met beleidsdoelen voor 
volgend schooljaar). Zij zullen hierop terugkoppeling geven aan Menke, indien dat 
aan de orde is.  
 
De belangrijkste doelen voor volgend schooljaar zijn: 

 Projectmatig werken verder uitbreiden/opzetten 
  Iedereen werken met expliciete instructie model 
 Gedrag: teambrede kanjertraining. Is nodig voor certificering.  
 Verdere borging van STAAL, de ‘nieuwe’ spelling methode.  

 
6. Financiën 

 Begroting van SVP geld besproken en goedgekeurd.   
17.000 voor homogene groepen. Tekort vanwege leerlingaantallen (ligt 
statutair vast) 
9000 paulus vrij te besteden (ligt statutair vast) 
10.000 RT, plusklas en vakdocent gym  
9000 Oudervereniging (ligt statutair vast) 
7500 Schoolreisje. (ouders zijn, vanwege hoge dekkingsgraad van ouders die 
bijdrage betalen akkoord met deelname van iedereen aan schoolreisje, ook 
als ouders de bijdrage niet betalen) 
Aanleg nieuwe schoolplein 
 

 Er zijn vragen van een ouder gekomen over de hoogte van de ouderbijdrage 
(150 euro per kind per jaar). De SVP geeft hierop de volgende antwoorden: 
 

-Is de hoogte van deze bijdrage nog steeds nodig en wenselijk (hoger dan op de meeste 
andere scholen)? 

  
Als gevolg van het stijgende aantal leerlingen zou een aantal jaar geleden het aantal groepen 
binnen de Paulusschool uitgebreid worden naar meer dan tien. Hierdoor zouden heterogene 
groepen (combinatieklassen) ontstaan. Het merendeel van de ouders vond dat destijds 
onwenselijk. Maar het aantal leerlingen was destijds nog te laag om meteen zeventien, 
homogene groepen te kunnen bemensen. Toen is de SVP opgericht en afgesproken dat een 
deel van de ouderbijdrage gebruikt gaat worden om het gat tussen de financiering die de 
KSU krijgt voor de bemensing van de Paulusschool en wat nodig is voor de zeventien 
groepen op te vangen. Inmiddels is de het aantal leerlingen dusdanig gegroeid dat een 
kleiner deel van de ouderbijdrage hiervoor nodig is. Dit wordt deels, in overleg tussen de OV 
en de MR, ingezet voor bijvoorbeeld de Plusklassen, RT en de inzet van een vakdocent gym. 

  



Vanaf volgend schooljaar wordt overigens ook de schoolreis uit deze bijdrage betaald. Tot op 
heden werd deze nog betaald uit een reserve opgebouwd door de voormalige TSO-
organisatie. Deze pot is nu leeg. Hiermee wordt het verschil met andere scholen kleiner.   

  
-Wat gebeurt er precies met dit geld? 

  
Naast de bemensing van zeventien homogene groepen (geen combinatie-klassen) wordt een 
groot deel van dit geld ingezet voor ondersteuning in de vorm van RT (Remedial Teaching) 
voor de zwakkere leerlingen en de plusklassen, sinds vorig jaar ook in de groepen 1/2, voor 
de sterkere leerlingen. Door deze relatief hoge bijdrage, netto €75 als je gebruikt maakt van 
de schenkingsoptie, kunnen we een mooi pakket aan extra's bieden zoals de 
eerdergenoemde RT en plusklassen maar ook bijvoorbeeld schaken, programmeren, ICT, 
Spaans etc. In de groepen 1 en 2 zijn er bijvoorbeeld BeeBots, waarmee kleuters leren 
programmeren, van gekocht. 

  
- Hoe wordt aan bestaande en nieuwe ouders uitgelegd wat er met het geld gebeurt? 

  
Nieuwe ouders worden geïnformeerd tijdens de rondleidingen over de hoogte van de 
vrijwillige ouderbijdrage. De relatief hoge ouderbijdrage is wel kenmerkend voor de 
Paulusschool, dus ik zou wel verwachten dat dit bij de voorlichting zou zijn blijven hangen. 
We benadrukken dan ook bij leerkrachten dat zij dit onder het voetlicht brengen bij de 
voorlichting. We spreken dan ook op de voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe ouders in 
september om dit nogmaals onder de aandacht te brengen. 

  
Wat er met het geld gebeurt is zichtbaar in de jaarverslagen van de SVP, de OV en de KSU. 
Deze zijn allemaal openbaar. Volgens mij wordt het jaarverslag van de OV ook besproken 
tijdens de ALV. 

  
-Mag je ouders vragen om voor langere tijd zich hierop vast te leggen (ondanks vrijwillige 
karakter)? 

  
Om te voorkomen dat er een verschil ontstaat tussen ouders die een meerjarige verplichting 
zijn aangegaan van een schenking en omdat het leerlingenaantal nogal fluctueert is de 
ouderbijdrage niet verlaagd. Overigens wordt voor ongeveer 85% van kinderen vrijwillige 
ouderbijdrage betaald. Er is sprake van een ANBI regeling, notariële acte voor schenking 
(waardoor je de bijdrage af mag trekken van de belasting). Ouders hebben zich voor 5 jaar 
vastgelegd.  
Er zijn ouders met meerjarige schenkingsakten die nog lopen. Als je tussentijds de 
ouderbijdrage verlaagt, dan krijg je een bijzondere situatie omdat die ouders wel de ‘oude’ 
bijdrage moet blijven betalen. 
 De bedragen voor homogene groepen (17.000), de oudervereniging (9.000) en de school 
(9.000) liggen statutair vast. Tenzij de school richting de 430 leerlingen groeit, zal het bedrag 
van €17.000 niet verder afnemen. Nu betalen we ook de schoolreisjes uit de ouderbijdrage 
(7.500). De ruimte om de ouderbijdrage eventueel te verlagen is dan niet iets van netto 
€12,50 per kind per schooljaar! 
 



In dit MT is uitgebreid gesproken over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van de hoogte 
van de ouderbijdrage. Besloten is om de OV te vragen of zij denken dat dit een kwestie is die 
bij ouders speelt en opnieuw met alle ouders besproken dient te worden of niet. Imke zal 
hiertoe contact met hen leggen. Huidig standpunt MR: heel duidelijk aan (nieuwe) ouders 
laten zien waar het geld naartoe gaat met een balans staatje (en in schoolgids)? De hoogte 
van het bedrag nu verder niet ter discussie stellen.  

 
Voor de nieuwe secretaris: Graag op de agenda voor de volgende keer: schoolreisje wordt 
nu uit ouderbijdrage betaalt. Mogen dan alle kinderen mee of alleen de kinderen van de 
ouders die betaalt hebben (muv U pas houders)? Moet besluit over genomen worden. 
 
 

7. GMR  
Marc van Rossum gaat namen de Paulusschool zitting nemen in de GMR.  
 

8. Terugkoppeling OV 
Annelies sluit volgende week maandag. Verder nu geen mededelingen. 

 
9. Communicatie naar ouders  

Zie actiepunt Rick onder agendapunt 4.  
 

10. Rondvraag 
 Voor volgend jaar jaarplanning met onderwerpen maken voor MR. Menke 

heeft deze en zal deze delen met de rest van de MR.  
 Taakverdeling voor volgend schooljaar: Annemiek en Imke overleggen wie van 

hen er voorzitter wordt en koppelen dit terug naar de rest van de MR. Nieuwe 
secretaris wordt door team over nagedacht en wordt teruggekoppeld naar de 
rest van de MR. 3e ouder gaat als taak communicatie naar ouders op social 
schools doen. Om de beurt sluiten de 3 ouders bij het eerste kwartier van de 
OV vergadering aan.  

  Nieuwe secretaris zorgt voor het einde van dit schooljaar voor nieuwe 
vergaderdata en tijden van de MR vergadering voor volgend schooljaar en 
voor verspreiding hiervan. Bij voorkeur op maandag van 20.00u tot 21.30u.  
Graag de laatste vergadering 2 weken voor het einde van het schooljaar 
plannen (dit jaar te vroeg om formatie rond te hebben).  

 
 

 
 
 
 
 

 


