
  

Agenda/Notulen MR vergadering  4 oktober 2021  

  

Notulant: Eefke 

Voorzitter: Eefke 

Afwezig: Cynthia, Loes, Samira 

Tijdstip 19.00 – 20.30 uur  in de personeelskamer op KCW 

 

 

1. Welkom.  

 

2. Taakverdeling MR 

Dit punt schuiven we door naar de volgende vergadering; als iedereen er is komt dit beter tot zijn recht. 

 

3. 1 oktobertelling  

(toelichting Marion) 

Ieder jaar wordt gekeken hoeveel leerlingen er op 1 oktober op KCW zijn. Afhankelijk van het leerlingen 

aantal worden de kosten, financiën, e.d. begroot. Vorig jaar was de schatting dat we zouden uitkomen op 

330 leerlingen. Door nog enkele zij-in instromers in de middenbouw hadden we op 1 oktober 337 

leerlingen. Nog steeds wel minder leerlingen dan vorig schooljaar, maar wel meer dan de prognose. De 

kinderopvang groeit wel. Of dit een positieve groei heeft op het leerlingen aan tal op KCW is nog niet te 

voorzien; dit komt ook door het grote aanbod in scholen in de wijk west. De huidige groepen 8 zijn nu erg 

groot (58). Er zijn al wel 20 nieuwe leerlingen, maar het verschil hiertussen is nog wel aanzienlijk. 

 

4. Ouderbijdrage. 

(bijlage 1 en bijlage 2) 
Voorgaande jaren werd de vrijwillige ouderbijdrage in oktober of november geint. Het bedrag voor KCW was steeds 

€ 20,00. Voor een schoolreisje of het groep 8 kamp kregen de ouders in voorgaande jaren een extra rekening zodat 

deze 2 dingen gefaciliteerd konden worden. Door de verandering in de wet mogen er naast de ouderbijdrage geen 

extra bijdrages worden gevraagd. Hierdoor komen de kosten voor een schoolreisje en het groep 8 kamp dus bij de 

ouderbijdrage. Onze ouderbijdrage zal dus verhoogd moeten worden. Een reële schatting voor het vragen van 

ouderbijdrage staat nu op 50 euro. Vraag is wat wij op KCW een redelijk bedrag vinden. Er wordt een kanttekening 

gemaakt bij het betalen van de ouderbijdrage. Omdat dit op vrijwillige basis geschied wordt een groot deel niet 

betaald. Dit is echt jammer, want daardoor kunnen we veel leuke dingen voor de kinderen niet doen. Waarschijnlijk 

hebben ouders ook niet goed oor wat er precies gedaan wordt van de ouderbijdrage. Ook is er een grote groep die 

de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Hiervoor is stichting leergeld, maar weten de ouders de weg hiernaartoe 

 



 

We zullen contact leggen met stichting leergeld zodat er betere info gegeven kan worden waarvoor ouders met hen 

contact kunnen opnemen als zij de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. 
Ook in de begeleidende brief naar ouders zal duidelijk en simpel beschreven moeten worden waarom de 

ouderbijdrage omhoog gaat en dat we, ondanks het vrijwillige karakter, veel leuke dingen voor de kin deren niet 

kunnen doen als deze niet betaald wordt. 

 

5. Coronamaatregelen. 

(bijlage 3) 

MR heeft einde schooljaar ingestemd om de start van de dag te laten zoals hij nu is (ouders buiten de poort). 

Wat willen we om 14.00 uur? Ouders weer op het plein? In welke mate en vorm? Wanneer gaan we dit inlaten 

gaan?  

Het zou fijn zijn als de ouders om 14.00 uur weer op het plein kunnen staan. Dit houdt in dat de kleuters 

weer opgehaald worden bij het kleine poortje bij de kleuterspeelplaats. Voor de overige groepen zal 

gekeken moeten worden waar zij het gebouw verlaten. 

 

De eerste schooldag voor nieuwe kleuters moet met ouders kunnen. In overleg met de groepen 1-2 

kunnen we naar een tijd. 

 

De OMR geeft aan het fijn te vinden als dit weer kan. De PMR gaat in overleg met het team om te kijken 

hoe zij hierachter staan en of er vanuit het team nog aanpassingen hiervoor gemaakt moeten worden. 

Zodra dit gedaan is, zal vanuit de MR een bericht gemaakt worden naar de ouders. Doel is om dan na de 

herfstvakantie dit in te laten gaan. 

 

6. Studiedag.  

Er is een studiedag geweest over het taal/ leesonderwijs. Dit jaar staan de studiedagen in het teken van 

technisch leesonderwijs op KCW. Afgelopen week hebben we het voornamelijk gehad over of we willen 

blijven werken in niveaugroepen of juist niet. We hebben verschillende artikelen en naslagwerken hierover 

gelen en zijn met elkaar de discussie aangegaan. Nadat we onze visie met betrekking op het leesonderwijs 

hebben gevormd zijn we met elkaar gaan kijken wat dit betekent voor onze dagelijkse praktijk. 

Belangrijkste van deze dag is dat we besloten hebben op vanaf groep 3 (weer) in de basisgroepen 

leesonderwijs krijgen. Dit brengt volgens ons veel voordelen met zich mee. De groepen 1-2 hebben een 

ander traject gehad. Hierbij is vooral ingegaan op voorbereidend leesonderwijs, hoe dit in de 

kleutergroepen zichtbaar en werkbaar is.  

 

 

 

 

 


