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Notulen MR vergadering 25 september 2019 om 20.00 - 21.30 uur. 
 
Aanwezig: Annemiek, (vz), Elske, Menke, Judith, Cecilia, Jules (notulen) 
Afwezig: Annelies 
  

1. Welkom 
start Jules, voorstelronde 
 

2. Mededelingen 
MR mailbox opnieuw indelen, opschonen adressen. Actie Menke, avg compliant 
 

3. Ingekomen stukken 
- 

4. Personeel 
 Goede start schooljaar,. Volledige bezetting.  
 Nieuwe collega groep 4. Leonie gaat met zwangerschapsverlof, is ingevuld. Carleen 

afscheid met herfstvakantie gr 3. Komt bekende vervanger. Michele na kerst terug.  
 Patrick re-integreert, gaat goed, werkt deels, klusjesman voor andere zaken,. 

verwachting is volledig terug.  
 Informeren bij KSU over eventueel vrijwillige griepprik voor personeel, schijnt 

mogelijk te zijn voor bedrijven. Actie Menke.  
 

5. Huisvesting 
Groen licht gemeente voor plan 1 locatie. Met Ludens in verkenningsfase over hoe 
verder. Huur wordt in principe opgezegd. Spelenderwijs stopt.  
Plan is kinderopvang beneden, 4 klassen en bso boven (dubbel gebruik)  
Beneden baby+peuters, iets inschikken want extra m2 nodig, reglementair., ook voor 
schoolplein aantal m2 nodig. 
Ipv Ludens mogelijk mikmak of ministek, nog geen contact.  
Samenwerking met Ludens is niet optimaal, nu nieuwe manager.  
Mooi is om ouders Paulus school en bso samen aan te kunnen bieden.  
Zomer 2020 in een pand is te ambitieus. Regenboog blijft op wevelaan. 
Adviesrecht MR over indeling.  actie Annemiek.  
-toilet wevelaan werkt weer. 
 

6. Organisatiestructuur KSU 
Nu: college v bestuur 2 personen, 2 clusterdirecteuren.  
Plan voor herindeling: eenhoofdig bestuur, 1 clusterdirecteur. Staf ca 20 personen.  
Inkrimping geeft besparing, moet terugvloeien naar scholen, lagere bijdrage.  

 
7. Ouderpeiling evaluatie andere tijden 

Ouderpeiling: MR afspraak was invoering onder voorwaarde van jaarlijkse evaluatie. 
Enquête ligt klaar. Versturen via parnassia, kan  anoniem, actie Menke.  
Aankondiging in social schools, actie Annemiek.  
 

8. Jaarplan 
Jaarplan ter informatie.  
Nieuw: visie en missie in kernpunten. Volgende keer: bespreken plannen van 
werkgroepen. Vooraf rondsturen, actie ?  
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9. Financiën 
 Ouderbijdrage. Update / analyse volgt. Ca 20% betaalt niet. Geen waterdichte 

controle.  
Jaarverslag volgt. Bericht op social schools.  
3 leden, 2 nieuwe leden nodig. Vragen via social schools en info avonden.  
Betaling Van bijdrage nu via club collect. Opgezet ivm fiscaal voordeel.  
Evalueren: constructie van stichting en hoogte van bedrag.   
Bedrag is nu hoog, anderen betalen veel minder. Wel veel mogelijk? Laptop, Spaans, 
gym, RT, schoolreisje. Goed uitleggen aan ouders. Ooit was inzet 17 homogene 
groepen. Dat geldt niet meer. Kleinere groepen is niet mogelijk. 
30k gaat naar KSU, maar komt weer terug naar school, in vorm van extra personeel.  

 Begroting: concept begroting volgende keer op agenda. Komt van clusterdirecteur.  
Toekomst mogelijk integraal schoolleiderschap: eigen begroting, lijkt eenvoudiger.  

 
10. GMR 

Geen bericht 
 

11. Terugkoppeling OV 
Aansluiting bij OV. Lid van MR bij OV vergadering aanwezig met uitleg over MR. Wie??? 
 

12. Communicatie naar ouders 
Evaluatie over schooltijden, info over ouderbijdrage 
 

13. Jaarplanning MR 
Opzoeken. Actie Judith 
 

14. Rondvraag 
Map van Imke krijgt Jules nog.  
 
 
Sluiting 21.45 uur.  (Menke aanwezig t/m punt 9) 


