
MR Kids College 
 

 

Verslag 

 

Verslag 4e vergadering MR 21/22 

Datum 13 april 2022 

Tijd 20:00 uur 

Locatie Veenweg 118a, 3648 HC Wilnis 

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

 
 

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. Aanwezig zijn 

Shampa, Sabina, Jan, Angela en Michel.  

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

3. Mededelingen 

Shampa meldt dat de oudergeleding van de MR de basiscursus medezeggenschap 

heeft gevolgd. Vanuit de stichting Vechtstreek + Venen wordt ook een 

verdiepingscursus aangeboden. De verdiepingscursus bestaat uit twee avonden de 

volgende bijeenkomst is op 19 mei 2022. 
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Shampa meldt dat ze GMR-lid Simone Bolhuis heeft gesproken. Er heeft een korte 

kennismaking plaatsgevonden. De MR en het GMR-lid houden contact om informatie 

uit te wisselen indien nodig en relevant. 

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

4. Mededelingen vanuit directie 

Namens de directie geeft Angela een toelichting op een aantal zaken. 

 Corona 

Op groep 5 en 6 na is elke groep een keer een dag naar huis gestuurd. Ouders en 

kinderen hebben hier goed op gereageerd. Het aantal keer dat groepen naar huis 

gestuurd moesten worden is beperkt gebleven, andere scholen in de regio hebben 

aanzienlijk vaker groepen naar huis moeten sturen. 

Schoolplein 

De laatste puntjes worden op de i gezet. Het schoolplein is daarmee af en goed 

ontvangen door de kinderen en de buurt. Na school spelen veel kinderen op het 

nieuwe schoolplein. Kids College wacht nog op een subsidie voor het kunnen 

plaatsen van camera’s.  

Kunst Centraal 

Kids College gaat van start met het project Kunst Centraal. In dit project gaan de 

verschillende groepen aan de slag met het opstellen van een eigen 

onderzoeksvraag. Hiermee geeft Kids College invulling aan cultuuronderwijs in een 

vakoverstijgend programma. 

 Cultuureducatieprogramma Rampzalig 350 

Het cultuureducatieprogramma ‘Rampzalig 350’ is een lokaal initiatief gericht op 

cultuureducatie. Kids College doet mee aan de projectdag die wordt georganiseerd 

voor basisschoolkinderen. Doel is kinderen kennis te laten maken met de 

geschiedenis van de eigen omgeving. De groepen 7 en 8 kunnen een speciaal voor 

dit project opgezette tijdelijke tentoonstelling in Vinkeveen bezoeken. 

Het Kleine Avontuur 

Voor de zaakvakken (aardrijkskunde en geschiedenis) start Kids College volgend 

schooljaar met een nieuwe methode Het Kleine Avontuur. Hiermee wordt invulling 

geven aan deze vakken in combinatie met lezen en schrijven. 

Digitale geletterdheid 

Er komt nieuw toekomstgericht onderwijs gericht op digitale geletterdheid. Elke 

leerkracht moet deze vaardigheden gaan beheersen. Het curriculum wordt landelijk 



herzien en resulteert in nieuwe leerdoelen voor de kinderen. Per schooljaar 23/24 

worden de veranderingen ingevoerd, Jan gaat aan de slag met de implementatie.   

Technet 

Groep 7 en 8 gaan deelnemen aan de wedstrijd van Technet in de regio. 

Burgerschap 

Er wordt op 17 mei een training gevolgd door het lerarenteam over een nieuw 

programma gericht op burgerschap. Burgerschap krijgt een plek in het nieuwe 

schooljaarplan.  

5. Vaststellen notulen vorige vergadering 

De notulen worden zonder wijziging vastgesteld.   

6. Instemmingsrecht personeelsgeleding Schoolformatieplan 

Ter vergadering geeft Angela een toelichting op het formatieplan. De 

personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht. De 

oudergeleding wordt geïnformeerd. 

Het formatieplan geeft een overzicht van de formatie die het komende schooljaar 

wordt bekostigd. Het bevat een beschrijving van de plaatsen per functie. Daarnaast 

wordt aangegeven welke onderwijsondersteunende functies er zijn. De MR gaat niet 

over wie er voor welke klas komt te staan. 

Voor komend schooljaar zijn er geen bijzondere wijzigingen in de formatie dit past bij 

de prognose waarbij er wordt uitgegaan van een stabiel aantal leerlingen voor 

komend schooljaar. Na schooljaar 2022/2023 zal het leerlingaantal leerlingenaantal 

stijgen. Dit zal dan ook doorwerken in de formatie. 

 De personeelsgeleding van de MR stemt in met het schoolformatieplan. 

7. Terugkoppeling NPO 

Ter vergadering geeft Angela een korte terugkoppeling op de stand van zaken. Er is 

nog een deel van het budget uit 2021 over dat kan worden meegenomen naar 2022. 

Dit wordt onder andere uitgegeven aan een muziekproject voor groep 8 en 

schoolbreed het project The leader in me.  

8. Terugkoppeling SOP 

Er zijn geen bijzonderheden te melden over het SOP. Door uitloop van de 

vergadering wordt dit agendapunt kort behandeld. Het SOP komt begin van het 

nieuwe schooljaar weer op de agenda.  

 

 



9. Rondvraag 

Shampa geeft aan dat het goed is als de MR het contact met de Ouderraad oppakt. 

Shampa neemt hiervoor het initiatief.  

10. Vaststellen actie- en besluitenlijst 

De actie- en besluitenlijst wordt bijgewerkt en vastgesteld.  

11. Sluiting van de vergadering 

De vergadering wordt om 21:20 uur gesloten. De volgende vergadering is op 1 juni 

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 19-5-2022 

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) 

Uitgevoerd 13-4-2022 

A12 De MR vraagt Angela of 

het tekort in de concept 

begroting geen nadelige 

Jan Uitgevoerd 13-4-2022 



gevolgen heeft voor Kids 

College. 

A13 Verbinding MR en 

Ouderraad maken 

Shampa In uitvoering September 

  

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, 

leerlingen en school om passend bij 

Kids College vorm en inhoud te 

geven aan passend onderwijs. 

24-11-2021 

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 

B09 Instemmingsrecht 

schoolformatieplan 

De personeelsgeleding stemt in met 

het formatieplan 2022/2023. 

13-4-2022 

 


