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Verslag 

 

Verslag 1e vergadering MR 22/23 

Datum 20 september 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 
Deels aanwezig juf Jannine en juf Lieke 

 
 

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 of opmerkingen over het onderwijsbeleid 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. Juf Lieke en juf 

Jannine zijn aanwezig om een toelichting te geven bij het volgende agendapunt. 

 

2. Schoolhond 

Juf Lieke en Jannine geven een toelichting op het voornemen om een schoolhond in 

school te halen. Een schoolhond past goed bij ‘the Leader in me’ werkwijze van Kids 

College. Juf Lieke en Jannine hebben onderzocht welke vervolgstappen nodig zijn 

om een schoolhond in school te halen. De MR is positief over het voorstel en vraagt 

Juf Lieke en juf Jannine om ouders via Kids News te informeren over het voornemen 

en daarnaast in de voorbereiding goed na te denken over hygiëne en allergie. Na dit 

agendapunt verlaten juf Lieke en juf Jannine de vergadering. 
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3. Mededelingen 

Er zijn geen berichten op het emailadres van de MR ontvangen. 

Jan en Sabina melden dat zij door de personeelsgeleding zijn herkozen in MR. 

Shampa meldt dat ze een bijeenkomst van de ouderraad heeft bijgewoond en de 

taak en werkzaamheden van de MR heeft toegelicht. 

 

4. Vaststellen agenda 

Aan de agenda worden de agendapunten Interne audit en Stand van zaken tijdelijke 

vervanging directeur Angela toegevoegd. 

 

5. Vaststellen notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

6. Concept schoolgids 2022/2023 

De MR bespreekt de nieuwe schoolgids Jan geeft een toelichting op de wijzigingen. 

Er worden een aantal tekstuele aanscherpingen besproken en inhoudelijk stemt de 

oudergeleding in met de nieuwe schoolgids 2022/2023. Jan zal de nieuwe schoolgids 

binnenkort publiceren. 

 

7. Voorstel verhoging vrijwillige ouderbijdrage 2022/2023 

De MR bespreekt het voorstel van de ouderraad voor de vrijwillige ouderbijdrage van 

dit schooljaar. De ouderraad vraagt instemming van de MR voor een verhoging van 

de vrijwillige bijdrage met 1 euro. De verhoging is nodig omdat de verwachting is dat 

de decembercadeau’s duurder zijn geworden. De MR ziet dat voor ouders veel 

dingen duurder worden, daarom wil de MR terughoudend zijn met het verhogen van 

de ouderbijdrage.  

De MR bespreekt de procedure rondom de ouderbijdrage. De MR zou graag beter 

inzicht willen alvorens te kunnen besluiten over een eventuele verhoging (of 

verlaging) van de vrijwillige ouderbijdrage. De MR vraagt de ouderraad om voor het 

komende jaar een begroting op te stellen en een realisatie te delen van het huidige 

schooljaar én een begroting voor het komende schooljaar. De MR is dan beter 

geïnformeerd. 

De MR stemt niet in met de verhoging en vraagt de ouderraad om te kijken naar 

andere mogelijkheden om zonder verhoging van de ouderbijdrage toch met het 

budget uit te komen. 

Ook vraagt de MR aan de ouderraad om de vrijwillige ouderbijdrage niet per kalender 

te innen, maar per schooljaar en dit voor dit schooljaar al aan te passen. Het 

betaalverzoek voor de ouderbijdrage wordt dan per oktober aan ouders verstuurd. Dit 

maakt het begroten, plannen en innen van de vrijwillige ouderbijdrage eenvoudiger. 

 Shampa (voorzitter) neemt contact op met de ouderraad om dit te bespreken. 



 

8. Subsidieaanvraag taal en lezen 

Kids College heeft een subsidieaanvraag gedaan specifiek gericht op de ontwikkeling 

van taal en lezen. Met deze subsidie kunnen de meesters en juffen trainingen volgen 

(deskundigheidsbevordering) en kan bijvoorbeeld de bibliotheek worden aangevuld 

met nieuwe boeken. In december wordt duidelijk of de subsidie ook wordt toegekend 

aan Kids College. 

 

9. Interne audit 

Vanuit Stichting Vechtstreek en Venen wordt in oktober weer een interne audit gehouden. Het 

team van Kids College en een aantal deskundigen van buitenaf zullen de onderwijsplannen 

en de uitvoering op Kids College onder de loep nemen. Sabina heeft een presentatie 

gegeven over de verbeterpunten en ontwikkelpunten er ligt een mooie ambitie. Deze 

presentatie vormt in oktober ook het vertrekpunt voor de interne audit. In de volgende 

vergadering kunnen mogelijk al de eerste bevindingen worden besproken in de MR. 

  

10. Stand van zaken tijdelijke vervanging directeur Angela 

Jan en Sabina vertellen over de aanpak nu Angela tijdelijk wordt vervangen door 

John. John is tijdelijk (interim) directeur bij Kids College en neemt de taken van 

Angela waar. John heeft daar een beperkt aantal uren voor en moet dus keuzes 

maken. Het team werkt goed samen met John en pakt (deels) zelfstandig ingezette 

projecten en ontwikkelingen verder op nu Angela er tijdelijk niet is. 

 

11. Rondvraag 

Shampa vraagt of er met het oog op de jaarwisseling wordt nagedacht over bescherming van 

de kruiptunnel op het schoolplein tegen brandstichting. Jan en Sabina nemen dit mee terug 

naar team. 

 

12. Sluiting van de vergadering 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.25 uur. De volgende 

vergadering vindt plaats op 22 november om 20.00 uur. 

 

Actielijst 
 

Nr. Actie Verantwoordelijk status Deadline 

A14 
21/22 

Bijwonen ouderraad 31 
augustus. 

Shampa Uitgevoerd 31-8-2022 

A15 
21/22 

Herkiesbaar stellen voor MR 
Jan en Sabina onder 
personeel 

Jan en Sabina Uitgevoerd 20-9-2022 

A1 
22/23 

Bespreken met OR proces 
rondom vrijwillige 
ouderbijdrage 

Shampa In uitvoering 22-11-2022 



 

 

Besluitenlijst 

 

Nr. Besluit Beschrijving Datum 

B1 
22/23 

Schoolhond Alle MR leden stemmen in met de komst 
van een schoolhond. 

20-09-22 

B2 
22/23 

Instemmingsrecht 
schoolgids 202/2023 

De oudergeleding stemt in met de nieuwe 
schoolgids 2022/2023. 

20-09-22 

B3 
22/23 

Instemmingsrecht 
ouderbijdrage 

De oudergeleding stemt niet in met een 
verhoging van de ouderbijdrage en vraagt 
om aanpassing van het proces rondom 
de ouderbijdrage. 

20-09-22 

 

 

 


