
Notulen MR 23 maart 2021 

Aanwezig, via Teams: Maaike, Gerwen, Sam, Carry. Gasten: Ingvild en Robin 

 

1. Opening (19.59 uur)   

2. Vaststelling agenda   

3. Mededelingen   

a. Carry geeft aan dat het wellicht te veel is om de hele vergadering mee te doen; Sam 

neemt dan de honneurs waar. 

4. Vorige notulen 

a. Zijn al gepubliceerd, op de site; goedgekeurd op 19 februari 2021. 

5. Bespreekpunten   

a. Protocol ongewenst & grensoverschrijdend gedrag, gele kaart en verwijdering. Robin 

geeft een toelichting. 

i. Voorwoord is belangrijk; hierin wordt positieve intentie beschreven;  

ii. Er is gekozen voor drie maanden als periode na een gele kaart. Deze is geijkt 

op het standaarddocument vanuit SPO; 

iii. Toevoeging kopje ‘verwijdering’; het kindcentrum behoudt de zorgplicht tot 

het moment van inschrijving bij een andere school. 

iv. In het stuk wordt geschreven over gedrag leerkrachten; waar staat 

gedragsprotocol voor personeel. Er is nu én een Gedragsprotocol personeel 

KCR van SPO én een van Kind&Co. Verwijzing wordt toegevoegd. 

v. Toevoeging mediatie en advies vanuit SPO 

vi. In essentie is het protocol voor het Kindcentrum, dus ook voor de Vrije Tijd. 

Voorspelbaarheid en veiligheid voor de kinderen. De maatregelen gelden 

alleen voor schooltijd, (nog) niet voor de Vrije Tijd. Hier komt nog een 

afstemming over met Kind&Co, waardoor wellicht later nog een bijstelling of 

aanvulling aan de orde is. Ouders geven nu al wel toestemming voor 

uitwisseling van gegevens met de Vrije Tijd. 

vii. Wat gebeurt er met incidenten buiten schooltijd? Over het algemeen nemen 

kinderen gebeurtenissen uit de wijk mee naar school/ het kindcentrum. Dit 

speelt dan op in de groep. Dan pakt het kindcentrum het ook op. Maar er 

kunnen geen maatregelen opgelegd worden wanneer het ‘in de wijk’ 

gebeurt. Wel wordt het kindcentrum graag betrokken bij gebeurtenissen en 

trends in de wijk. Vreedzame School en Vreedzame Wijk. 

viii. Protocol is goedgekeurd door MR, mits bovenstaande en besproken 

wijzigingen en toevoegingen worden verwerkt.  

b. Ingvild, zie stukken 

i. Memo 1/2; er komen voor de zomer 40 kinderen in groep 0-1-2.  

1. De kinderen van groep 2 in groep 1/2 gaan naar 2/3. Groep 2/3 

wordt dan gesplitst door inzet van juf Anouk op drie ochtenden per 

week.  

2. Wordt er aan de wettelijke normen voldaan? Ja, maar 40 is voor 

Ingvild de grens. Er is geen wettelijke bovengrens.  

3. Advies: laat de kinderen van groep 2 naar groep 2/3 gaan.  

ii. Memo 4/5; groep 4 splitsen; wat zijn goede criteria? 



1. Geen toevoegingen aan criteria 

2. Wat is de toegevoegde waarde van het uitnodigen van ouders van 

groep 3 & 5? Deze worden na overleg niet uitgenodigd. Zij worden 

wel geïnformeerd.  

3. Wat als je het niet eens bent met het besluit? Er zit zo veel 

zorgvuldigheid in de voorbereiding met ouders en andere 

betrokkenen. Het besluit blijft staan.  

iii. Formatie;  

1. Floor wordt 2 dagen intern begeleider, 2 dagen voor een groep.  

2. Anouk zal de muzieklessen verzorgen voor alle klassen; 

3. Vacatures voor leerkrachten (4 dgn gr 1-2, 3 dgn gr 2-3, 3 dgn gr 4-5) 

en twee vacatures voor onderwijsassistenten. Er komt een 

Benoemings AdviesCommissie, BAC; 

4. Aanstelling Sam voor vier of voor vijf dagen, in verband met zij-

instroomtraject (Ingvild heeft daar nog gesprekken over.)  

5. Robin wordt formeel benoemd tot Adjunct-Directeur;  

a. Instemmingsrecht voor de MR: MR stemt in met de 

benoeming van Robin tot Adjunct-Directeur;  

iv. Vakantieplanning en studiedagen; 

a. Vakantieplanning vanuit GMR goedgekeurd, planning 

studiedagen voor scholen zelf.  

b. Studiedag van 14 oktober naar 15 oktober in verband met 

herfstvakantie.  

c. Meivakantie twee weken.  

c. Samenwerking Kind&Co 

i. Er komt een overleg over hoe de lijntjes lopen qua directie, de rollen en 

wanneer spreekt een ieder elkaar. Ingvild is directeur van het hele 

Kindcentrum. 

ii. Doorgaande lijn in projecten. 

iii. Ook Kind&Co gaat verhuizen naar het nieuwe gebouw, ook per 17 mei.  

d. Ouderbijdrage 

i. Schoolkassa is geactiveerd. De vrijwillige bijdrage voor dit schooljaar is €20,-.  

e. GMR 

i. Aanmeldbeleid; Ouderparticipatie gevraagd. Toekomstige ouders moeten 

hierbij betrokken worden. De gemeente doet oproep aan ouders die hun 

kinderen gaan aanmelden.  

ii. Aanmeldbeleid; IKC krijgt een uitzonderlijke positie. Kinderen komen al voor 

hun 4e jaar op een IKC, op KDV, kinderdagverblijf. Moeten deze kinderen 

wel/niet loten voor een plek in groep 1 op de basisschool, bij centrale 

aanmelding bij gemeente? Hebben zij wel/niet een plek van 0-12 jaar, zoals 

het idee van een IKC is? Onze wens: geen loting voor kinderen van het 

kinderdagverblijf. Er is nog geen praktische invulling hiervan vanuit de 

gemeente. Hier komt nog aanvulling op. Germen gaat zich aanmelden voor 

het klankbord van de Gemeente Utrecht om zo inspraak te hebben op het 

aanmeldbeleid voor het IKC.  

f. Koffiebijeenkomst MR/Ingvild 

i. Twee bijeenkomsten geweest, er zijn constructieve gesprekken geweest 

over onder andere: 



1. Ouderbetrokkenheid; 

a. Meer berichten uit de groep, losse berichtjes over kleine 

leuke gebeurtenissen als verjaardagen of andere leuke 

foto’s en dergelijke.  

2. Rol Cito’s;  

3. Verdeling groep 4; 

4. Inzet CEDgroep in middenbouw; 

a. Ouders eerder meenemen in proces. Aangeven dat we op 

zoek zijn naar ondersteuning voor groep 4/5, niet alleen 

mededelen dat we een interventie hebben gekozen.  

5. Instroom groep 1-2  

6. Kennismaking Ingvild 

6. Rondvraag 

7. Afsluiting  

a. 14 april MR koffieochtend om 10.00 uur. Uitnodiging voor alle ouders via Parro 

b. 19 april MR koffieochtend met Ingvild om 10.00 uur. Uitnodiging voor alle ouders via 

Parro.  

c. Volgende MR vergadering op 20 april 2021 om 20.00 uur. 

8. Afsluiting om 22.10 uur.  

 

 

----------- 

Vorige MR vergaderingen: Volgende MR vergadering op 20 april 2021 om 20.00 uur. 

1. 13-10-2020 

2. 1-12-2020 

3. 9-2-2021 

4. 23-3-2021 

 

 


