
Agenda bijeenkomst MR Ridderspoor  

Datum:   donderdag 30 juni 2016 

Aanvang:   17:00 – 18:30 

Genodigden:  Sylvia Wildeboer (Docent), Maaike de Vos (Docent & Notulist), Aike Rijsterborgh 

(Ouder), Ed Buren (Ouder & voorzitter) en Wim Klapwijk (Directeur Ridderspoor) 

Aanwezig:  Sylvia Wildeboer, Maaike de Vos, Aike Rijsterborgh, Ed buren en Wim Klapwijk.  

Ingekomen stukken:  Notulen overleg woensdag 19-04-2016, financiële rapportage t/m april 2016, 
Notulen OR vergadering 3-6-2016, Mailwisseling Serge/Wim <-> ouders MR 

 
1. Opening 

17.10 uur.  

2. Vaststellen agenda (Aanvulling? Zijn er extra vragen specifiek aan of van de directeur?)  

Zorgplan moeten we nog bespreken. Wordt puntje 7a.  

3. Financiële rapportage t/m april 2016; Toelichting Wim  
Vragen oa: Hoe gaat het nou financieel op hoofdlijnen? Positief of negatief en waardoor? Wat gaat er 
goed? Wat zijn de bekende knelpunten en wat wordt er aan gedaan? Hoe bevalt het nieuwe 
administratiekantoor? 
 
Voor het eerst is er een planning en control cyclus. Wordt rondgestuurd ter informatie. Inhoud graag 
vertrouwelijk houden. Ridderspoor en Vuurvogel zitten tegen het randje aan. Er is een klein verlies 
begroot. Mareland dekt tekort in. De begroting gaat naar verwachting. Bij Mareland zijn de klassen te 
groot, waardoor er meer ruimte is. Komt nu een vakdocent gym.  
Bij het toezeggen van de begroting gaat de groeisubsidie apart. Als aan het begin van het schooljaar blijkt 
dat het leerlingenaantal groter is, wordt de subsidie groter. Wordt dit meegenomen, dan komen we niet in 
de min uit.  
Trots op control rapport. Staat zinnige informatie in. Door de goede verhouding met het 
administratiekantoor loopt dit goed. Ook de accountantsverklaring is goed.  

 
4. Hoe zit het nou met de groei: Concreet; hoeveel zijn we gegroeid of gekrompen? Hoeveel willen we nog 

groeien en wat doen we daaraan? Wat lijkt tot nu het beste werken? Wat kan er beter? Waarom zijn er 
geen infodagen op zaterdag? Ze waren wel aangekondigd  en de OR en MR hebben meerdere keren 
aangegeven dat hen het beste lijkt. Kan hier beleid op gemaakt worden? Wat kunnen we daarover 
afspreken? 
 
Als je de leerlingen uit Alphen aan den Rijn bekijkt zitten we in de krimp. Oktober is de peildatum van de 
telling. In 2011 zaten wij op 68 leerlingen. Voor de onderbouw (4 tot 7 jaar) 24 kinderen per klas. Van de 
bovenbouw (8 tot 12 jaar) 28 kinderen per klas.  
Het plan is om de infomiddag op vrijdagmiddag te houden. 4 keer per jaar. Deze dagen worden op de site 
en in boekje gezet.  
De kwaliteit van het onderwijs moet mensen lokken.  
De open dag komt weer op zaterdag (1

e
 of 2

e
 week van februari). Meer gaan werven door meerdere 

posters, verspreid. A4 posters op gaan hangen bij mensen thuis en in winkels. Zorgen dat er genoeg zijn.  
We willen meer bereiken in de pers en op infoavonden.  
Gaat vooral om de balans tussen leerlingen en leerkrachten.  
 
 
 



5. Er is een vraag naar de ouders van de jongste kleuters of zij hun kind woensdag thuis willen houden. Daar 
is niet alleen positief op gereageerd. Waar gaat dat nu concreet om? Hoelang? Hoeveel kinderen? Hoe 
groot is de klas zonder jongste kleuters? Is dat handig als we proberen meer aanwas van jongste kleuters 
te krijgen? Had de communicatie beter gekund? Kan Joke niet nu al vervangen worden? 
 
Vierjarige kinderen komen in het begin maar 3 ochtenden in de week. Later komen ze vier ochtenden. Er 
zijn meerdere scholen, waarop de jongste kleuters thuisblijven op een bepaalde dag. Het is een peiling bij 
de ouders of het uitkomt om het op de woensdag te doen.  
Kwam bij niet alle ouders goed over. Het klonk alsof ze op woensdag thuis moeten blijven.  
Met ouders zelf in gesprek gaan en peilen wat zij vinden.  
 

6. Docent gaat weg? Hoe zit dat en wat nu? Had dit beter gecommuniceerd kunnen worden? 
 
Docent gaat weg. Is nu een week bekend. Naar de ouders van de desbetreffende klas is een mail gestuurd 
over het hoe en wat. De werving is gelijk gestart.  
 

7. Een uitnodiging voor een bijeenkomst voor ouders voor de nieuwe klas 1 op een dinsdag om 14:00. Dit is 
voor veel ouders lastig. Ze willen graag komen en betrokken zijn maar het wordt op deze manier moeilijk 
gemaakt. Wim geeft aan dat dat in de toekomst vaker kan voorkomen. Kan dat niet beter? En hoe kunnen 
we dat dan regelen? Kan hier beleid op gemaakt worden? Afspraken? 

 
De zondag van tevoren kregen de ouders een mail met deze mededeling. Het termijn wordt de volgende 
keer naar 2 weken verschoven. Later ook verder geen informatie meer over de bespreking zelf gekregen.  
We hebben met het team besloten dat het goed zou zijn om de informatie goed was om van tevoren te 
bespreken. Een betere aanpak zou voor de volgende keer zijn om in de eerste schoolweek een 
informatieavond te houden, zodat de ouders met de leerkrachten kunnen praten. Nu is deze na een paar 
weken. Dit is wel fijn.  
Van tevoren zoveel mogelijk op papier informeren over het hoe en wat van de eerste schoolweek. Daarna 
in het nieuwe jaar zo snel mogelijk een ouderavond plannen.  
 
7a. Zorgplan: Doorlezen in de vakantie. Na de zomer geven we akkoord/reactie. We kunnen er samen even 
naar kijken.  

 

8. Algemene vragen aan Wim; hoe gaat het? Wat speelt er nog meer op school en bij de directie? Wat 
kunnen we verbeteren in de communicatie directie <-> MR? 
 

9. Notulen vorig overleg 

10. Laatste notulen OR 

Wim gaat volgende week maandag met de OR in gesprek. Er gaat een docent bij de OR.  

11. Evaluatie bijeenkomst MR-training 

12. Spelen er nog andere dingen op school waarvan het MR zich bewust zou moeten zijn?(team & ouders) 
 

13. Rondvraag 

14. Volgende afspraak? 

15. Sluiting 


