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Wie zaten er afgelopen jaar in de MR?  
Oudergeleding Leerkrachtengeleding 

1. Erwin Kuipers (GMR & voorzitter) 1. Marloes juffer (secretariaat) 

2. Anneke Sprunken 2. Richard Tomassen  

3. Ingrid Kleermaker 3. Bernadette Zuurveld  

4. Rineke Middelkoop 4. Henrike Wansink (notulen) 
 

Even terugblikken  
In totaal zijn er 8 vergaderingen geweest:  

1. 27 september  

2. 2 november   

3. 29 november  

4. 25 januari  

5. 16 maart  

6. 12 april  

7. 23 mei  

8. 20 juni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Waar ging het over in het schooljaar 2020/2021?  

 

Personeel  
Vier collega’s die afscheid hebben genomen zijn op een andere school gaan werken. Nog eens 4 

collega's hebben afscheid genomen van het Startblok en het onderwijs. 1 collega is met pensioen. 

Personeelsbeleid, scholing leerkrachten, speciale functies, schoolontwikkeling.  
 

Eén collega heeft een master afgerond op het gebied van gedrag.   

Eén collega volgt de opleiding tot Schoolopleider en is hiervoor geslaagd.  

Vanaf komend jaar zullen er 2 directrices zijn.  

In het nieuwe schooljaar 2022-2023 verwelkomen we 4 nieuwe leerkrachten, 1 onderwijsassistent, 1 
IB’er en een administratief medewerker. 

 

Daarnaast zijn er twee LIO-stagiaires.  

Jaarplanning  
 

Stichting leerkracht  
We werken in de hele school met Stichting Leerkracht. We willen als Team een doorgaande lijn en 

ook meer verbinding. Hierbij werken we in kleine groepjes begeleidt door een coach. Dit doen we 

ook bouwdoorbrekend, waardoor we meer verbinding hebben. Het thema is dit jaar rekenen 

geweest. Naast in de onder- en middenbouw is “Met Sprongen Vooruit” ook ingezet in de 

bovenbouw.   

P.O.T. (persoonlijk ontwikkelteam) 
Dit jaar zijn er P.O.T.’s opgestart (persoonlijk ontwikkelteam). Hierbij zijn er verschillende groepjes 

waarin onderwerpen behandeld worden, waar leerkrachten zich bij aan kunnen sluiten (bijv. bij 

rekenen of ICT).   

Gouden Weken 
We spelen veel kennismakingsspellen en samenwerkingsspellen om te werken aan de 

groepsvorming. Bij de Gouden Weken wordt ook stichting Leerkracht betrokken. We werken met het 

verbeterbord. De doelen bedenk je met de kinderen, waardoor het meer gaat leven bij de kinderen 

en ze meer gemotiveerd zijn.  Hierbij zit ook in- en uitchecken. Hoe voelen de kinderen zich en hoe 

komen ze op school? En hoe gaan ze naar huis?  

Driehoeksgesprekken 
 



Op de studiedag van 23 november heeft het personeel informatie gekregen over 

Driehoeksgesprekken en over wat het nut ervan is. Praten met de kinderen, in plaats van over. In de 

bovenbouw is hier al mee geoefend en zijn er positieve reacties. Komend schooljaar zal ook gekeken 

worden of en hoe het in de onderbouw toegepast kan worden.  

Muziekonderwijs  
We zijn dit jaar begonnen met de groepen 7 en 8 met het Blaasorkest. Gedurende 10 weken kregen de 

kinderen les in een bepaald blaasinstrument. In maart is er een orkest geweest waarbij de kinderen mochten 

laten horen wat ze hadden geleerd. In de groepen 5 en 6 is er voor 10 weken een muziekdocent. Doel: kinderen 

kennis laten maken met noten/verschillende muziekinstrumenten/beleving.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting  
De begroting is besproken. Een aantal punten worden er uitgelicht.  

- Het leerlingaantal van de hele VCO is gedaald met 50 leerlingen. Dit is niet het geval op Het 

Startblok.   

- Per 31 december 2022 komt een nieuwe bekostigingssystematiek. Hierdoor is er een 

eenmalige kostenpost van €800.000.   

- Er zijn hogere energielasten (toename van zo'n 175.000 euro = ong. 2 Fte).   

- Op Koers valt weg, maar willen we wel behouden (kost ook ong. 1,2 fte).   

- We krijgen een toezegging van €500 miljoen, maar omgerekend is dit een daling.   

- Wanneer we het Startblok bekijken voor aankomend jaar zijn onze totale lasten €590.000. 

We krijgen €403.000 euro van onze leerlingen. Vanuit de BSO/TSO krijgen we ook inkomsten 

en komen we in totaal op €450.000. Dit betekent dat we echter in de min komen 

(€140.000).  Dit is al een aantal jaar, maar wordt verrekend met fte. Dit bedrag zal wel groter 

worden, zolang de overhoud hier niet in tegemoet komt. Personele lasten zijn €160.000. 

Verder afschrijvingen, huisvestingslasten, overige instellingslasten, etc. Hier heb je niet veel 

invloed op. Waar nog wel wat ruimte in zit zijn methodes. Wat betreft het meubilair, staat 

ook een bedrag voor. Bijvoorbeeld om het kleutermeubilair te veranderen. Dit kan ook 

opgespaard worden, zodat je in een keer alles kunt aanschaffen.   

Leerling prognose Startblok: de verwachting is dat het leerlingaantal stabiel blijft en misschien in de 

toekomst iets zal toenemen.   



RIE 
Elk jaar moet dit besproken worden bij de MR. DE RI en E wordt bovenschools geregeld. Het gaat over 

welbevinden als collega's, maar ook over het gebouw bijvoorbeeld. Is van ARBO-meester.nl. Afgelopen jaar is 

er een quickscan gedaan. Het welbevinden was goed. De luchtkwaliteit in de zomer is wel zorgwekkend heet. 

Margreet heeft overlegd over airco’s/screens. Afgelopen zomer viel het mee, doordat het niet zo warm was. In 

de toekomst zou dit wel een groter probleem kunnen worden.   

ICT ontwikkelingen  
 
We hebben veel mooie devices gekregen voor alle groepen. Ook komt er een leerlijn voor ICT voor de 

kinderen zodat ze gedegen ICT-onderwijs krijgen. De leerlijn staat ook op de website, zodat ouders hier ook van 

op de hoogte zijn. Er wordt verder nog onderzocht hoe de leerkrachten ICT inzetten, maar ook hoe de kinderen 

omgaan met ICT. Dit wordt gedaan in de P.O.T. ICT. Ook een stukje media-wijsheid word hier in meegenomen.   

Corona 
Corona speelde vooral in het begin van het schooljaar een grote rol. Er is extra ingezet op 

schoonmaak (tussen de middag de toiletten en deurknoppen extra gereinigd). Verder hebben de 

leerlingen van groep 7/8 en de leerkrachten een tijdje een mondkapje op gehad. Daarnaast zijn er 

zelftesten beschikbaar gesteld voor de leerlingen en leerkrachten om twee keer in de week thuis te 

kunnen testen. Halverwege het schooljaar liepen de besmettingen terug en zijn deze maatregelen 

afgeschaft. Ouders bleven nog wel buiten de school. De ouders van de kinderen van groep 1 (en 

groep 2 op dinsdag en vrijdag) mochten op een gegeven moment wel weer mee naar binnen om de 

kinderen weg te brengen. Ook vond de laatste ronde oudergesprekken weer plaats op school i.p.v. 

Teams.  

In het schooljaarplan stond het wegwerken van achterstanden die zijn ontstaan door de 

Coronasituatie. Hierbij is er vooral ingestoken op gedrag en begeleiding van de groep op het gebied 

van SEO.  

Pensioen directrice 
De directrice ging op 1 maart met pensioen. Met behulp van het onderwijsbureau is het proces voor 

het vinden van een nieuwe directie begeleid.  

We volgden de stappen:  

1. Informeren – profileren – werven.  

2. Voorselectie 

3. Eerste gespreksronde 

4. Tweede gespreksronde 

5. BAC-oordeel 

6. Advies Medezeggenschapsraad  

7. Arbeidsvoorwaardengesprek en benoeming  

Er is een benoemingsadviescommissie (BAC) samengesteld. 2 leerkrachten en een ouder vanuit de 

MR. 

Ouderraad  
Financieel staat de ouderraad er gezond voor. Er is nog genoeg geld in de kas, ook doordat er niet 

zoveel uit is gegeven aan het organiseren van activiteiten. Daarom is er voor elke leerling 10 euro 



beschikbaar gesteld ter bijdrage aan het schoolreisje. Ook voor groep 8 wordt iets extra’s gedaan 

(ondanks dat ze niet op schoolreisje gaan). Zij mogen zelf beslissen wat ze er mee willen doen. 

Verder zal de ouderbijdrage volgend jaar geïnd worden via de Schoolkassen. De begroting is dat 80% 

van de ouders betaald, nu staan we al op 87%. Onvoorziene uitgaven zijn iets groter zijn i.v.m. het 

afscheid van Margreet. Verder is het Pleinfeest georganiseerd. Hierbij is ook wat winst behaald wat 

gebruikt kan worden om andere dingen te bekostigen. 

TSO 
Dit jaar was er voor het eerst dat alle ouders moesten betalen voor het overblijven (i.v.m. het 

continurooster). Dit is trouw gedaan door de ouders. Er waren slechts 9 ouders die niet hadden 

betaald. Wel merkten we dat de tweede betaling slechter is gedaan. Er is een fijne coördinator. Er is 

een cursus gegeven aan de medewerkers van de TSO . Er blijven nog wel aandachtpunten (tijd om te 

eten, akkefietjes, pleinwacht ondersteuning door leerkrachten). Er zijn materialen aangeschaft zodat 

kinderen meer te doen hebben tijdens de pauze, zoals een volleybalnet. Verder worden kinderen 

waarbij extra zorg is, in een klein groepje gezet bij een leerkracht in de pauze. 

Aan het einde van het schooljaar kregen we een bericht dat het geld wat Brood en Spelen 

(organisatie TSO) vraagt, met 10 % verhoogd is. Er is een goed gesprek geweest met een van de 

directeuren van Brood en Spelen. Hierin zijn de zorgen geuit. Ze heeft aangegeven dat het wel nodig 

is om iets de prijs omhoog te gooien (elektra van hoofdkantoor omhoog bijvoorbeeld, verzekeringen 

van medewerkers). Er zijn wel afspraken gemaakt over hoe de kwaliteit verbetert kan worden. 

Hiervoor beloven ze meer ondersteuning voor de coördinator en twee keer per jaar een training van 

Kwink. Ook moet er meer samenwerking zijn tussen leerkrachten en medewerkers TSO i.p.v. twee 

partijen. Verder komt er ook een tussentijdse evaluatie. Vanuit de leerkrachten is het ook belangrijk 

om input te geven en incidenten te melden. Het is van belang om ouders hierin mee te nemen. 

GMR 

Dit jaar is de GMR in de nieuwe samenstelling van start gegaan, bestaand uit een groep van 8 

mensen: 4 ouders vanuit de clusterscholen en 4 leerkrachten. Een leerkracht en ouder van Het 

Startblok vertegenwoordigen Het Startblok, De Bron en de Triangel. Er zijn ook nieuwe werkgroepen 

opgestart.  Punten die besproken zijn:  

- Verslagen worden nu ook doorgestuurd naar het team.  

- Met de 1 oktobertelling waren er zo’n 50 leerlingen minder binnen de hele VCO. Dit betekent 

dat er ook banen zullen verdwijnen. Ook de huisvesting is besproken. Vanuit de gemeente 

blijkt dat we veel vierkante meters hebben voor onze leerlingen. Er is een integraal overleg 

geweest met alle scholen. De komende jaren wil de gemeente meer IKC’s maken. Over 3 jaar 

hebben we 5500 vierkante meter teveel aan gebouwen.  

- Er komt een nieuw digitaal formulier over de wensen van het personeel.  

- Er is ook een toelichting geweest over de NPO-gelden. Het is wat verwarrend hoeveel geld er 

bovenschools blijft (lijkt 25%, maar is maar 3%).   

- In juni vindt er een bestuurlijke visitatie plaats. Er zijn 4 thema’s waarbij gevraagd wordt hoe 

de GMR hier tegenaan kijkt. Dit gebeurd ook bij de Raad van Toezicht en bij het 

directeurenteam (die dit ook weer bij de leerlingen vragen). Kortom, een vrij groot 

onderzoek of de VCO open en transparant is.  

- De situatie in Oekraïene is ook besproken. Ook in Harderwijk zullen vluchtelingen komen. In 

eerste instantie komen de leerlingen naar AZC-basisschool ‘De Vlieger’. Het kan zijn dat ook 

de VCO-scholen er mee te maken krijgen.  



- Vanuit de GMR is de vraag gekomen of we met de MR-basiscursus mee willen doen. 3 

leerkrachten en 2 ouders zijn hier naar toe gegaan.  

- Er ligt een grote klus om alles AVG-proof te krijgen. Er is iemand die hier fulltime mee bezig is 

voor de VCO.   

- Een leerkracht en een ouder zijn bij De Bron geweest om een MR-vergadering bij te wonen.  

Audits 

We zijn dit jaar bezig met audits. Hierbij gaan de scholen bij elkaar kijken. Nog niet alle trainingen zijn 

gevolgd (over zo’n twee jaar zijn de directie en IB hiervoor geschool), daarom wordt er nu eerst 

gevisiteerd op andere scholen. Hierbij gericht kijken wat de kwaliteiten en opbrengsten zijn. Er is 

inmiddels een visitatie dag geweest. Hierbij zijn de Wegwijzer, Het Leonardo, de Triangel en de Brug 

bij ons op bezoek geweest. 

Uitslag oudertevredenheidonderzoek  
Er is weer een oudertevredenheidsonderzoek geweest.  

We werken met kwaliteitskaarten. Deze zijn gestaafd aan wat de inspectie van je verwacht. De norm 

is normaal 3,0. VCO heeft als norm gesteld 3,2. Dit betekende dat er heel veel rood was. Ongeveer 

55% heeft het ingevuld. Er waren 72 vragen. Dit is erg veel en dit kregen we ook terug van ouders. De 

vragen zijn anders dan de vorige keer, dus we kunnen hem niet vergelijken. 

Dingen die positief opvielen waren onder andere de identiteit van de school. Verder voelen kinderen 

zich veilig hier op school en gaan ze met plezier naar school. Punten van zorg waren onder andere 

het optreden van de leerkracht als er een incident is en de communicatie in de ontwikkeling van een 

kind (bij zorg en bij uitdaging).  

N.a.v. de vragenlijst heeft directeur Triangel een beleidsdocument gemaakt waarmee aan de slag 

wordt gegaan.   

Welke actiepunten zijn er voor ons?  

- Ouders meer op de hoogte stellen van schoolontwikkeling, SEO, schoolactiviteiten en de MR.  

- Een verdiepende vragenlijst voor het begin van het nieuwe schooljaar. Hierbij geeft Mr lid 

aan dat het misschien goed is om het eerst aan een groepje ouders te sturen om te kijken 

hoe daar tegen aan wordt gekeken.  

- Hoe omgaan met leerlingen met zorg?  

- Extra leerkracht tijdens TSO op het plein.  

- Structureel werken met Driehoeksgesprekken vanaf groep 6 en met het lectoraat wordt 

onderzocht wat er nodig is om ook in de lagere klassen dit vorm te geven.  

- De MR formeert een ouderpanel (klassenouders/ aanspreekpunt) als klankbordgroep. 

- De Parro wordt standaard opengezet bij ‘privéberichten’ (duo’s zitten in dezelfde groep). 

- Informele koffiemomenten organiseren. 

- Zichtbaarheid MR vergroten → elk MR-lid schrijft een stukje voor in de nieuwsbrief. Foto van 

de MR delen met ouders. Bij de informatie-avond worden klassenouders en luizenouders 

gevraagd (4-8 september). Idee om ook bij de informatieavond een MR-lid aanwezig te laten 

zijn en zich voor te stellen. 



Jaarplanning 2022/2023  
We willen dat de MR meer betrokken wordt in de jaarplanning voor volgend jaar. Er zouden 1 á 2 

onderwerpen per vergadering moeten zijn en ook lege vergaderingen zodat er ruimte is voor 

discussie. Verder moet er meer duidelijkheid komen over advies/instemmingsrecht. Er is een 

algemene jaarplanning die werd genoemd op de MR-basiscursus. Dingen moeten 6 weken van te 

voren besproken worden, zodat er over nagedacht kan worden en na 6 weken kan er dan beslist 

worden. Directie moet op tijd aangeven of er advies/instemming moet worden gegeven. 

Jaarplanning is vastgesteld. Er is gekeken naar welke onderwerpen van belang zijn. Aan het begin van 

het nieuwe schooljaar zal de jaarplanning besproken worden en vanaf de tweede vergadering 

proberen we ons hier ook echt aan te houden.  

Hieronder volgen de data voor de vergaderingen van 2022/2023 

1. Maandag 26 september  
2. Maandag 31 oktober  
3. dinsdag 29 november  
4. dinsdag 24 januari  
5. maandag 13 maart  
6. maandag 17 april  
7. dinsdag 23 mei  
8. dinsdag 20 juni  
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