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Verslag 3e vergadering MR 21/22

Datum 26 januari 2022

Tijd 20:00 uur

Locatie Online

Aanwezig Namens de ouders Shampa (voorzitter), Michel (secretaris)
Namens het personeel Sabina en Jan

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad wordt vaak
de MR genoemd. De MR bestaat uit ouders Shampa en Michel en personeel juf Sabina en
meester Jan. De MR heeft invloed op beslissingen die de school neemt. Soms is de
goedkeuring van de MR nodig om een schoolbesluit te mogen nemen. Heeft u over dit
verslag vragen, zit u ergens mee, of heeft u opmerkingen over de school dan mag u de
leden van de MR altijd benaderen. Spreek ons aan op het schoolplein of stuur een email
naar mr.kidscollegewilnis@vechtstreekenvenen.nl.

In dit verslag leest u wat er in de MR is besproken. Aan het eind van dit verslag treft u een
actie- en besluitenlijst.

1. Opening van de vergadering
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De vergadering
wordt online gehouden via Google Meet. Aanwezig zijn Shampa, Sabina, Jan en
Michel.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen
Vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting
Vechtstreek + Venen is voor alle scholen binnen de stichting een aanspreekpunt
aangewezen. De MR van Kids College kan indien gewenst direct contact leggen met
Simone van Bolhuis. Simone zit namens de personeelsgeleding in de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Shampa (voorzitter) en
Simone maken een afspraak voor een nadere kennismaking.
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Shampa geeft aan dat zij bij de GMR heeft doorgegeven dat de oudergeleding van
Kids College een MR training wil bijwonen. De training is toegekend en wordt aan
alle scholen binnen de stichting aangeboden.

Angela ontvangt geen specifieke instemmingsbrief meer. De notulen bevestigen het
advies of de instemming van de MR.

Jan geeft aan dat hij het schoolreisgeld heeft toegevoegd aan de schoolgids.

Shampa heeft met Angela gesproken over de verwachtingen ten aanzien van de MR.
De MR heeft een goede start gemaakt. Angela wil over specifieke onderwerpen een
keertje met de MR sparren.

Er zijn geen berichten in de mailbox van de MR ontvangen.

4. Mededelingen vanuit directie
Namens de directie geeft Jan een toelichting op een aantal zaken. Angela kon
wegens een afspraak op hetzelfde tijdstip als deze MR-vergadering zelf geen
toelichting geven.

Schoolplein
De komende week start de aanleg van het nieuwe schoolplein. De gemeente
verwijdert eerst de speeltoestellen en maandag 7 februari starten de
opbouwwerkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden blijft het kleuterschoolplein
beschikbaar voor buiten spelen. De bovenbouw kan ook buiten spelen bij het
tiny-forest en het voetbalveld. De opening van het nieuwe schoolplein staat gepland
op 25 februari 2022 met aanwezigheid van de wethouder en (lokale) media. Later dit
jaar volgt de aanleg van een moestuin.

Gymleerkracht
Er is een nieuwe leerkracht gevonden voor het bewegingsonderwijs. Zijn naam is
Teun. Teun is nog in opleiding en daarom zal er altijd een leerkracht van Kids College
aanwezig zijn bij de gymlessen. Teun zit in de afrondende fase van zijn opleiding.

Stage Juf Daphne
Juf Daphne is op Curaçao voor stage. De twee lesdagen van juf Daphne worden
opgevangen. Juf  Monique op maandag en juf Lisa neemt de dinsdag erbij tot aan de
meivakantie.

Intakegesprekken
Er is nog steeds aanloop van nieuwe leerlingen. Op termijn verwacht Kids College
dat combinatieklassen worden uitgefaseerd. Dit duurt nog wel enkele jaren.

Personeel
Bijna alle leraren zijn aan een door hen gewenste opleiding of training gestart. Voor



een enkeling is vanwege Corona de start van de opleiding of training uitgesteld.
De nieuwe invulling voor de rol van Intern Begeleider (IB-er) door Sabina is gestart
en verloopt goed. Werkzaamheden zijn goed te combineren met het lesgeven en er
is goede ondersteuning vanuit het lerarenteam.

Begroting
De begroting van Kids College wordt in samenspraak met de stichting Vechtstreek +
Venen opgesteld.

In 2021 is een wetsvoorstel aangenomen waarmee de bekostiging van basisscholen
duidelijker, eenvoudiger en voorspelbaarder moet worden. De afgelopen periode zijn
er verschillende berichten in de media geweest dat deze nieuwe regels scholen
financieel in de problemen kan brengen.

De MR vraagt of er zorgelijke financiële gevolgen kunnen zijn voor Kids College.
Jan licht namens de directie toe dat het moment waarop de scholen inkomsten
ontvangen verschuift, maar dat de inkomsten niet per se minder zijn. Zorgelijke
financiële gevolgen zijn niet te verwachten. De nieuwe bekostigingsmethode is goed
op te vangen, omdat Kids College onderdeel uitmaakt van een grote en
ondersteunende stichting.

Aansluitend geeft Jan namens de directie een toelichting op de concept begroting
2022. Het is gebruikelijk dat de MR ter kennisgeving jaarlijks de begroting en
eventuele beleidsplannen ontvangt. De MR heeft wettelijk geen instemmingsrecht op
de begroting.

De MR constateert na een inhoudelijke bespreking van de concept begroting dat er
een relatief klein tekort op de begroting is. Dit tekort zit nog in de concept begroting
en wordt vermoedelijk veroorzaakt door nieuwe begrotingsregels. De verwachting is
dat het tekort wordt opgevangen door de stichting Vechtstreek en Venen.  De MR
vraagt of het tekort in de concept begroting geen nadelige gevolgen heeft voor Kids
College. Jan neemt deze vraag mee terug naar Angela.

5. Vaststellen notulen vorige vergadering
In de zin “Jessica is nul 2 ochtenden in de week gestart..” wordt nul gewijzigd in nu.
De notulen worden met deze wijziging vastgesteld.

6. Adviesrecht vakantierooster 2022-2023
Ter vergadering geeft Jan een toelichting op het vakantierooster. De MR heeft het
vakantierooster voorafgaand aan de vergadering ontvangen.

In de Ronde Venen stellen alle basisscholen gezamenlijk het vakantierooster vast,
waardoor in principe alle scholen dezelfde vakantiedagen hebben. Het voorgestelde
vakantierooster is:

Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022



Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023
Pasen: 7 t/m 10 april 2023
Koningsdag: 27 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023

Door de verandering naar het continurooster in schooltijden konden het afgelopen
jaar minder studiedagen worden ingepland. Komend schooljaar is er weer ruimte
voor meer studiedagen en in maart (2023) wordt een extra studiedag vanuit stichting
Vechtstreek + Venen georganiseerd. In totaal is er volgend schooljaar ruimte voor 6
studiedagen. De voorgestelde studiedagen zijn:

Vechtstreek en Venen studiedag: Nog nader te bepalen in maart 2023
Studiedag 1: 14 september 2022
Studiedag 2: 31 oktober 2022
Studiedag 3: 23 februari 2023
Studiedag 4: 24 februari 2023
Studiedag 5: 26 juni 2023

Het team van Kids College is blij met de ruimte voor studiedagen. Studiedagen zijn
belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Kids College richt de studiedagen
planmatig in. Zo wordt de studiedag in september, die relatief vroeg na de vakantie
valt, gebruikt om de start van het schooljaar te evalueren. De studiedag in juni 2023
wordt bijvoorbeeld gebruikt om de start van het nieuwe schooljaar voor te bereiden.
De tussenliggende studiedagen zijn gekoppeld aan onderwijsplannen en projecten
van Kids College met in februari 2023 twee aaneengesloten studiedagen om een
aantal onderwerpen steviger op te kunnen pakken.

De MR vindt het belangrijk voor de onderwijskwaliteit dat er weer meer ruimte is voor
studiedagen en stelt vast dat de studiedagen weloverwogen worden ingezet. De MR
adviseert het vakantierooster met studiedagen zoals is voorgesteld vast te stellen.

7. Coronavirus en maatregelen
Er zitten op dit moment vooral kinderen thuis vanwege ouders die besmet zijn,
waardoor het hele gezin in quarantaine gaat. Er zijn geen klassen meer naar huis
gestuurd. Kids College weet Corona weer goed buiten de deur te houden. Kids
College is terughoudend met bijvoorbeeld aanvragen van buitenaf voor gebruik van
lokalen. Uitgangspunt blijft zo min mogelijk mensen van buitenaf in de school.

Het is op dit moment nog onduidelijk of Pasen in de kerk gevierd kan worden. De
school blijft continu afwegingen maken waarbij de continuïteit van het onderwijs
voorop staat.



Vanwege het tekort aan leraren is er landelijk voor leerkrachten een nieuw protocol in
de maak met aangepaste quarantaine regels. De komende periode moet blijken hoe
de ontwikkelingen ten aanzien van Corona zijn. Kids College volgt de landelijke
richtlijnen. De stichting Vechtstreek en Venen communiceert hier regelmatig over
richting ouders.

8. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9. Vaststellen actie- en besluitenlijst
De actie- en besluitenlijst wordt bijgewerkt en vastgesteld.

10. Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt om 21:00 uur gesloten. De volgende vergadering is op 13 april
2022.

Actielijst 2021/2022

Nr. Actie Verantwoordelijk status Deadline

A01 Uitoefenen adviesrecht SOP
op eerstvolgende vergadering

Alle MR-leden Uitgevoerd 24-11-2021

A02 Artikel in Kids News over en
namens MR

Jan en Sabina Uitgevoerd 22-09-2021

A03 Stukken SOP, Schoolgids en
NPO sturen aan MR-leden

Angela (directie) Uitgevoerd 22-09-2021

A04 De oudergeleding moet
instemming verlenen aan de
Schoolgids 2021/2022

Shampa en
Michel

Uitgevoerd 29-09-2021

A05 Uitoefenen instemmingsrecht
NPO-beleid

Alle MR-leden Uitgevoerd 24-11-2021

A06 Doorgeven keuze training
medezeggenschap aan GMR

Shampa Uitgevoerd 26-1-2022

A07 Volgen training
medezeggenschap (wacht op
nadere informatie)

Shampa en
Michel

In uitvoering Afhankelijk
van planning
GMR

A08 Navraag bij Angela of zij een
instemmingsbrief en/of
adviesbrief wil ontvangen van
de MR

Shampa
(voorzitter)

Uitgevoerd 26-1-2022



A09 Vaststellen of schoolreisgeld
opgenomen moet en kan
worden in de schoolgids

Jan Uitgevoerd 26-1-2022

A10 Navraag aan Angela of zij
specifieke verwachtingen heeft
ten aanzien van de MR.

Shampa
(voorzitter)

Uitgevoerd 26-1-2022

A11 Kennismaking plannen met
Simone van Bolhuis

Shampa
(voorzitter)

In uitvoering 13-4-2022

A12 De MR vraagt Angela of het
tekort tekort in de concept
begroting geen nadelige
gevolgen heeft voor Kids
College.

Jan In uitvoering 13-4-2022

Besluitenlijst 2021/2022

Nr. Besluit Beschrijving Datum

B01 Instemmingsrecht
verhoging
schoolreisbijdrage

Alle MR-leden stemmen in met verhoging
van de schoolreisbijdrage met 1,- voor
schooljaar 2021/2022

22-09-2021

B02 Aanstelling voorzitter Alle MR-leden stemmen in met
aanstelling van Shampa als voorzitter van
de MR en beheert de MR mailbox

22-09-2021

B03 Aanstelling secretaris Alle MR-leden stemmen in met
aanstelling Michel als secretaris van de
MR.

22-09-2021

B04 Training
medezeggenschap

De MR besluit dat de oudergeleding de
training basis en verdieping
medezeggenschap gaat volgen.

24-11-2021

B05 Instemmingsrecht
NPO

Alle MR-leden stemmen in met de
bestemming van de NPO-budget en
gekozen acties en interventies

24-11-2021

B06 Instemmingsrecht
schoolgids 2021/2022

De oudergeleding stemt in met de nieuwe
schoolgids 2021/2022. Akkoord is per
mail gegeven op 3-11-2021 en
bekrachtigd in de vergadering.

24-11-2021

B07 Adviesrecht SOP Alle MR-leden hebben kennisgenomen
van het SOP en zijn van mening dat het
voldoende handvatten biedt aan ouders,

24-11-2021



leerlingen en school om passend bij Kids
College vorm en inhoud te geven aan
passend onderwijs.

B08 Adviesrecht
vakantierooster

Alle MR-leden hebben kennisgenomen
van het vakantierooster. De MR adviseert
het vakantierooster zoals is voorgesteld
vast te stellen.

26-1-2022


