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1. Opening 
Het woord is meteen aan Johan (MR). Bedoeling was om de vragen die er zijn over gang van zaken 
bij de SVP en de beslissingen die zij kan/mag maken te bespreken. Aanleiding was discussie die 
ontstaan is over de beslissing om een surplus te besteden aan een plusklas 1 t/m 4 en andere 
wandelgangverhalen. Vooraf licht Johan nog een keer toe dat er in feite steeds 2 deadlines zijn. Te 
weten: in mei mbt personeel en in november met mbt middelen. Daarna weten wij pas wat er nodig 
is om de KSU te betalen teneinde de 17de leerkracht te bekostigen en wat er aan zaken blijft liggen 
welke de school niet gefinancierd krijgt. Tot nu toe was al het geld wat bij de SVP binnenkomt echt 
nodig voor het oorspronkelijke doel (bekostiging 17de leerkracht). Dit jaar was er, na betaling van 
KSU en OV, een klein surplus en dit is besteed aan een langgekoesterde wens van school om een 
plusklas op te richten (pilot) voor de groepen 1t/m4. Anders dan dat het is overgekomen, heeft de 
SVP dit dus niet bedacht, maar alleen het geld dat over was daarvoor vrij gemaakt. Andere 
verhalen die in de wandelgangen werden opgevangen zijn: 
  

 dat er in verhouding maar een kleine groep mensen het geld bij elkaar brengt (a);  

 dat het net lijkt of wij/de SVP zijn overvallen door het feit dat er surplus is (b);   

 dat grote groepen past in het kader van de groeidoelstelling van de school (c). 
 

Ad a) Er zijn mensen die niet betalen, maar dit is een kleine groep en deze groep is goed in beeld 
bij SVP en wordt zo mogelijk steeds opnieuw benaderd of aangemaand. 
Ad b) Er is misschien door de oorspronkelijke ‘brandhaard’, de wens om 17 groepen te behouden 
bij de Paulusschool, waar heel veel geld voor nodig was, geen aandacht besteed aan de situatie dat 
hier op een gegeven moment minder geld voor nodig zou zijn. We hebben dit echter steeds 
geweten. Er zou elk jaar iets minder nodig zijn voor de bekostiging omdat de school recht heeft op 
meer leerkrachten ivm groei. Tenzij het politieke klimaat zou veranderen of andere onvoorziene 
omstandigheden. 
Ad c) Het zou een bestedingsdoel van het geld van de SVP kunnen zijn om de groepsgrootte 
relatief klein te houden. Oftewel te klein om aan groeidoelstelling te voldoen, waardoor er autonoom 
middelen beschikbaar komen voor de bekostiging van 17 groepen.  
 
Johan benadrukt dat SVP geen beslissingsbevoegdheid heeft, maar in feite een uitvoeringsinstantie 
is. OV en school moeten een wensenlijstje maken, zoals: 

 Voorzetting plusklas 



 Meer RT 

 Vakdocenten 

 Klassenassistenten 
 
Een dergelijk wensenlijstje moeten ter stemming worden gebracht bij de MR. Zij hakken dan de 
knoop door waar een eventueel surplus aan besteed wordt. En deze bestedingsdoelen moeten 
steeds het hogere doel van verbetering van de kwaliteit van onderwijs blijven dienen. 
 
Tot besluit laat Johan weten dat er een voorlichtingsavond komt (begin 2014), waarbij zaken als de 
ANBI-status en machtiging worden toegelicht mbt SVP en ook de rol van de MR in het algemeen. 
Doel is om wandelgangverhalen te voorkomen en de vragen die er leven te kunnen stellen aan de 
juiste mensen. Verder verschijnt er binnenkort een Digiduif waarin wordt toegelicht wat er gebeurt 
en gebeurt is met het geld van de SVP. 
 
Er wordt nog geopperd dat het wellicht ook een goed idee is dat er stukje van en over de SVP op de 
website komt te staan. 
 
Wat heeft de MR verder nog op de agenda staan? 
Geen huisvesting. Wel vervangingspool ASA (invalleerkrachten), de begroting van 2014 en 
investering in leermiddelen. 
 
2. Notulen d.d. 30 september 2013 en notulen ALV 4 november 2013 
Geen opmerkingen. Notulen zijn aangenomen. 
 
3. Verkeer 
Hierna is het woord aan Leonard. Het label (verkeersveilige school) is verkregen. In kaart is 
gebracht wat we op de agenda zetten mbt verkeer en wat er al is gedaan en knelpunten. Zo zijn er 
nu hesjes (voor fietsen of lopen met groep op straat), een activiteitenplan, kleuters de wijk in en een 
lesprogramma, verkeers 4-daagse, paaltjes, markering op straat en veel communicatie met de 3 
scholen. Er ligt een aanvraag voor verkeersplein en fietscontrole zou bij ons nog gedaan kunnen 
worden. Dat laatste is op de andere twee scholen wel geweest.  
 
4. Openstaande actiepunten 
  2) Groepslaag 4 = Tanja en Marlijn 
  4) gesloten; mail gestuurd d.d. 8.11.13 
  5) gesloten; is besproken 
  6) Er wordt (opnieuw) een enquete uitgezet en daarna besluit wel/niet verder 
15) ? 
16) ? 
17) = toegelicht 
18) is opgesteld; wordt rondgestuurd 
19) ? 
20) ? 

 
5. Activiteiten: 
Kerst: loopt. Borrel gaat ook door als het regent ! 

 
6. Rondvraag 

? Martine vraagt zich af of het mbt tot Plusklas 1 t/m 4 niet beter zou zijn om het te splitsen: 1 / 
2 en 3 / 4.  
 Zal in evaluatie van pilot zeker worden meegenomen.  

? En vraagt nog naar de turbulentie in 6a.  
 Daaraan is veel aandacht besteed en dat zal nodig blijven. 



? Marije vond het vervoer naar het huis van Sinterklaas onduidelijk geregeld. En ook de 
plotseling gewijzigde ALV datum was niet erg duidelijk gecommuniceerd. 

 
 
7. Sluiting 
 

OV-kalender 

 30 september (Allen) 

 28 oktober ALV 

 9 december (Groepslaag) 
 10 februari (Allen) 
 14 april (Groepslaag) 
 23 juni (Allen) 

 

Actiepuntenlijst 
Nr. Actie Houder Datum Status Opmerking 

1 Lijst KV’s completeren en 
rondsturen 

Feike 6-10-2013 Closed Zie mail d.d. 01112013 

2 Groepslaag 
vertegenwoordigers kiezen 
en mailen naar Feike 

KV 28-10-2013 Closed Zie overzicht 

3 Activiteitenlijst completeren 
en rondsturen 

Feike 6-10-2013 Closed Zie mail d.d. 01112013 

4 Communicatie naar ouders 
groep 7 (en 8) m.b.t. 
schoolplein 

Pien 28-10-2013 Closed Zie mail d.d. 08112013 

5 Communicatie LoS te 
weinig tijd eten op 
Wevelaan 

Pien 28-10-2013 Closed Is besproken 

6 Uitleg Fruitproject DB / Ralph 28-10-2013 Closed Er wordt (opnieuw) een 
enquete uitgezet en daarna 
besluit wel/niet verder 

7 Dag van de duurzaamheid DB / Ralph 28-10-2013 Closed Zie mail d.d. 18112013 

8 Status financien SVP DB / SVP 28-10-2013 Closed Zie mail d.d. 18112013 

9 Beleid digiborden DB / Ralph 28-10-2013 Closed Zie mail d.d. 18112013 

10 Status aanmelding 
Excellente School 

DB / Ralph 28-10-2013 Closed Zie mail d.d. 18112013 

11 Status pilot RT/+klas 
groepen 1-4 

DB / Ralph 28-10-2013 Closed Zie mail d.d. 18112013 

12 Schoolfotograaf  DB / Petra 28-10-2013 Closed Zie mail d.d. 18112013 

13 Informatie Kanjertraining  DB / Ralph 28-10-2013 Closed Zie mail d.d. 18112013 

14 ALV datum DB 14-10-2013 Closed Verschoven naar 04112013 

15 ALV verslag 2012-2013 
aanpassen 

Feike 4-11-2013 Open  

16 Draaiboeken inventariseren Feike 4-11-2013 Open  

17 Proces mbt inzet SVP 
gelden onderzoeken en 
vastleggen  

DB / SVP 4-11-2013 Closed Toegelicht 

18 Taken 
klassenvertegenwoordigers 
vastleggen 

Feike 4-11-2013 Closed Opgesteld, wordt rondgestuurd 

19 Subsidie mogelijkheden 
inventariseren 

Jacqueline 4-11-2013 Open  

20 Inventarisatie ideeen voor 
geld TSO 

DB 4-11-2013 Open  

 


