
Basisschool De Kerkewei Rossum 
 

Schooljaar 21-22 
 
 

   
Notulen MR vergadering 

Maandag 7 november 2022 20.15  

 uur 

 

Aanwezig namens de ouders: Maike Koop, Sylvia Weernink, Tessa Pierik 
Aanwezig namens de ouders: Dennis Kok Kamphuis, Evelyn Rikkink, Daphne O Wolcherink 
Aanwezig namens de directie: Jasper Diele, Kitty Engelbertink 

 
1. Opening 

Dennis opent de vergadering om 20.15uur. 
 

2. Notulen vorige vergadering  
De notulen van 27 september 2022 worden goed gekeurd en op de site geplaatst. 
 

3. Mededelingen / binnengekomen stukken  
We stappen over op een nieuw leerlingvolgsysteem. CITO leerling in beeld. De 
nieuwe CITO is op veel punten verbeterd. Dit nieuwe leerlingvolgsysteem komt op 
alle KONOT scholen. CITO leerling in beeld is een mooie opvolger van ons huidige 
leerlingvolgsysteem (LVS 3.0). De overstap zal daarom geen problemen opleveren, 
aangezien de normering hetzelfde is. Leerling in beeld heeft nieuwe adaptieve 
toetsen voor de kernvakken en er is voldoende focus op groei. De leerling staat 
centraal.  
 

4. Begroting school / MR (adviesrecht MR)  
De begroting wordt beïnvloed door 2 belangrijke zaken. Allereerst heeft het stoppen 
van de NPO gelden een groot negatief effect op de inkomsten. Dit gaan we merken 
bij het verdelen van de groepen en taken voor schooljaar 23/24. Het voordeel dat we 
als school hebben, is dat ons leerlingenaantal groeit. Rond de 180 leerlingen (2025) 
vanaf dat moment zouden we ook weer 8 groepen kunnen gaan formeren. 
Een tweede aspect is de afschaffing van verschil in bekostiging tussen leerlingen in de 
onderbouw en bovenbouw. Tot en met 2022 ontving een school voor leerlingen uit 
de onderbouw een hogere bijdrage. Voor een school die groeit heeft het afschaffen 
van deze regel een nadelig effect. 
Ondanks bovenstaande wordt er zoveel mogelijk budget aan het primaire proces (het 
onderwijs aan de kinderen) besteed. We lopen samen de begroting door.  
De investering in Chromebooks wordt in 5 jaar afgeschreven. Een overstap naar 
nieuwe methodes van rekenen en/of taal kan op korte termijnprima bekostigd 
worden. 
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Energie lasten zijn iets verhoogd, maar voorlopig loopt er nog een vast contract. 
Verder geen bijzonderheden. 
De MR geeft een positief advies op de begroting van Basisschool de Kerkewei. 

 
5. Terugkoppeling ouderenquête 

Jasper praat ons bij over het WMK onderzoek 2022. Er was weinig respons. De 
vragenlijsten voor personeel, ouders en leerlingen waren niet van de kwaliteit die we 
gewend zijn.  In schooljaar 22-23 komt er een nieuwe vragenlijst/ouderenquête van 
onze vertrouwde aanbieder met de vertrouwde kwaliteit. 
 

6. Er was weinig respons. De vragenlijsten voor personeel, ouders en leerlingen waren 
niet geweldig. In schooljaar 22-23 komt er een nieuwe vragenlijst/ouderenquête. 
 

7. Verhoging ouderbijdrage (instemmingsrecht OMR) 
De OMR staat niet afwijzend tegen de verhoging van ouderbijdrage, maar niet op dit 
moment. De reserves zijn hoog. De OMR ziet heel erg graag dat de budgetten van de 
verschillende werkgroepen naar boven worden aangepast. Er is voldoende ruimte om 
te zorgen voor voldoende budget voor activiteiten. 
De OMR stemt unaniem tegen de verhoging van de ouderbijdrage in 2022. 
Tessa communiceert dit terug naar de OR (zie mail van 8-11-22). 
 

8. Spreker / gelden MR 
Hanneke Poot. Sirene voor Kinderen (hannekepootvanderwindt.nl) 
We kiezen ervoor om in het voorjaar (april) Hanneke Poot uit te nodigen.  
Tessa neemt contact op met Hanneke. In een volgende vergadering bekijken we 
samen welke invulling we willen geven aan deze avond. 
 

9. Huishoudelijk reglement aanvulling werkafspraken  
Afspraken ter aanvulling: 
-We vergaderen 5x per jaar. 1x reserve. 
-Notulen/agenda/bijlagen worden een week voor de tijd per mail gestuurd. Concept 
wordt eerst met directie gedeeld. Zoveel mogelijk bestanden in een keer delen. 
-Directie sluit aan bij aanvang van de vergadering. Laatste deel van de vergadering 
zonder directie. 
-Aan het einde van een schooljaar wordt het jaarverslag gemaakt. 
-I.v.m. korte lijnen heeft het de voorkeur om voorzitter / notulist van de 
personeelsgeleding aan te stellen. 
 

10. GMR nieuws 
GMR is (8-11-22) 
 

11. OR nieuws 
Geen notulen van de OR. 
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12. Rondvraag en sluiting 
Dennis sluit de vergadering rond 21.30uur. 

 
 
 

Actielijst 
 

Wat Wie Wanneer 

Notulen MR 27 september 2022 op de site 
plaatsen. 

Ine + 
Daphne 

z.s.m. 

Huishoudelijk reglement. Document met extra 
aanvullingen maken 

Dennis z.s.m. 

Mail naar de OR i.v.m. ouderbijdrage Tessa Gedaan 8-11-2022 

Contact opnemen met Hanneke Poot Tessa z.s.m. 

 
 
Besluitenlijst 
 

Wat Wie Wanneer 
 

Verhoging ouderbijdrage (instemming OMR) 
OMR stemt niet in met de verhoging van de 
ouderbijdrage. 
 

OMR 7-11-22 

Begroting school: de MR geeft een positief advies. 
 
 

MR 7-11-22 

 
 


