
MR Kids College 
 

 

Verslag 

 

Verslag 5e vergadering MR 21/22 

Datum 30 mei 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. Deze vergadering stond oorspronkelijk 

gepland op 1 juni 2022 en is verplaatst naar 30 mei 2022. 

 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt omwille van de tijd aangepast. Agendapunt 6 plannen schooljaar 

2022/2023 wordt geschrapt. In de vorige vergadering heeft Angela al een toelichting 

gegeven op verschillende en nieuwe onderwijsmethoden en activiteiten in het 

komende schooljaar. In de volgende vergadering komen de plannen voor het 

schooljaar weer aan de orde. 
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3. Mededelingen 

Verdiepingscursus medezeggenschap 

De oudergeleding heeft de de Verdiepingscursus medezeggenschap PCBO 

Vechtstreek en Venen afgerond. Deze training werd aangeboden door de Stichting 

Vechtstreek + Venen. Shampa en Michel hebben deze training als erg leerzaam 

ervaren en hebben ervaringen kunnen delen met MR-leden van andere scholen. 

 

Rooster van aftreden 

Op basis van het rooster van aftreden zijn Sabina en Jan beiden aftredend MR-Lid. 

Sabina en Jan stellen zich beiden herkiesbaar. Sabina en Jan agenderen hun 

herkiesbaarheid tijdens de teamvergadering. 

 

Ouderraad 

Shampa heeft kennis gemaakt met Petra van der Eijk voorzitter van de ouderraad. Zij 

hebben besproken dat Shampa op 31 augustus aansluit bij de vergadering van de 

ouderraad om de werkzaamheden en rol van de MR toe te lichten. 

 

4. Mededelingen vanuit directie 

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

 

Eindscore CITO 

Kids College scoort met de gemiddelde eindscore van de CITO onder het landelijk 

gemiddelde en de ondergrens die de onderwijsinspectie stelt. Er is hierover een 

gesprek geweest op bovenschoolsniveau met de medewerker onderwijskwaliteit 

Liesbeth Haars en bestuurder Heb Huibers van Stichting Vechtstreek + Venen. 

Enerzijds is het teleurstellend dat de CITO score onder het landelijk gemiddelde ligt, 

anderzijds is de score in lijn met wat op basis van het leerlingvolgsysteem verwacht 

mag worden. De uitslag van deze gemmiddelde eindscore CITO ligt genuanceerd er 

kunnen verschillende redenen zijn waarom een school onder het gemiddelde scoort. 

Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld hoger gescoord dan het schooladvies. 

 

De gemiddelde CITO score van Kids College is nu twee jaar op rij lager dan het 

landelijk gemiddelde. Dit kan vanuit verschillende perspectieven; didactisch, op basis 

van onderwijstijd voor bepaalde vakken, vakmethodiek en bijvoorbeeld vanuit 

pedagogisch perspectief. 

 

De oudergeleding vraagt hoe omringende scholen scoren, dat is niet bekend. Wel 

zijn er binnen de stichting verschillen te zien tussen scholen. Het team van Kids 

College gaat voor komend schooljaar extra bijsturen gericht op CITO-resultaat. 

Nieuwe stagiairs 

Volgend schooljaar sluiten er weer voor een langere periode twee derdejaars 

stagiairs aan bij Kids College. Zij starten met het vooruizicht dat zij het volgende 

schooljaar hun LIO (eindstage) ook bij Kids College gaan uitvoeren. Mogelijk komt er 

ook nog een eerstejaars stagiair naar Kids College. 



 

 

 

 

5. Vaststellen notulen vorige vergadering 

In de notulen is een verkeerde datum voor de volgende vergadering benoemd. 13 

april moet 1 juni zijn. Later is de vergadering nog verschoven naar maandag 30 mei. 

 

6. Plannen schooljaar 2022/2023 

Agendapunt doorgeschoven naar eerstvolgende vergadering. 

 

7. Terug- en vooruitblik MR-jaar 

Ter vergadering bespreekt de MR het afgelopen jaar. De twee nieuwe ouders 

hebben zich het afgelopen jaar ingewerkt. Shampa en Michel hebben de taken van 

voorzitter en secretaris op zich genomen waardoor Sabina en Jan met iets minder 

werkdruk konden deelnemen aan de MR-taken. 

 

De MR kijkt positief terug op het afgelopen jaar. Zowel de personeelsgeleding als de 

oudergeleding zijn enthousiast over de samenwerking. Er zijn veel onderwerpen 

gepasseerd het afgelopen schooljaar en de MR is in staat geweest om onafhankelijk 

en opbouwend mee te denken en kritische vragen te stellen. Alle MR-leden 

waarderen de vertrouwelijke, open en kritische opstellingen van de MR. De MR heeft 

dit jaar geen berichten in de inbox ontvangen. 

 

Vooruitkijkend naar het komend jaar wil de MR op gepaste wijze contact 

onderhouden met de Ouderraad. Ook wil de MR enkele keren in Kids News de MR 

aan de orde laten komen. De vergadermomenten wil de MR bijstellen zodat er meer 

ruimte is om stukken en plannen vooruit te ontvangen. 

 

8. Vaststellen vergaderrooster MR 2022/2023 

Ter vergadering zijn nieuwe vergaderdata gepland voor het volgende schooljaar. De 

vergaderdata zijn: 

 

1e vergadering dinsdag 20 september 2022, 20:00 uur 

2e vergadering dinsdag 22 november 2022, 20:00 uur 

3e vergadering woensdag 8 maart 2023, 20:00 uur 

4e vergadering dinsdag 16 mei 2023, 20:00 uur 

5e vergadering dinsdag 13 juni 2023, 20:00 uur 

6e vergadering woensdag 28 juni 2023, 20:00 uur (reservedatum) 

 

9. Rondvraag 

Besproken wordt of de reservevergadering van 15 juni nodig is. Er zijn op dit moment 

geen onderwerpen die voor de zomer nog behandeld moeten worden. De 

reservevergadering van 15 juni komt te vervallen. 

 

 

10. Vaststellen actie- en besluitenlijst 

De actie- en besluitenlijst wordt bijgewerkt en vastgesteld. 



 

 

 

 

11. Sluiting van de vergadering 

De vergadering wordt om 22:13 uur gesloten. De volgende vergadering is op 20 

september 2022. De voorzitter bedankt de MR leden voor hun inzet en bijdrage het 

afgelopen schooljaar. 

 

 

 

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 

Shampa en 
Michel 

Uitgevoerd 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 Shampa Uitgevoerd 13-4-2022 



Simone van Bolhuis (voorzitter) 

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

Jan Uitgevoerd 13-4-2022 

A13 Verbinding MR en Ouderraad 
maken 

Shampa Uitgevoerd 30-5-2022 

A14 Bijwonen ouderraad 31 
augustus. 

Shampa In uitvoering 31-8-2022 

A15 Herkiesbaar stellen voor MR 
Jan en Sabina onder 
personeel 

Jan en Sabina In uitvoering 20-9-2022 

 

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

24-11-2021 



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 

B09 Instemmingsrecht 
schoolformatieplan 

De personeelsgeleding stemt in met het 
formatieplan 2022/2023. 

13-4-2022 

 

 

 


