
Notulen MR 2 Arcade
definitief 18 januari 2022

Datum: 4 november 2021
Plaats: Arcade
Aanvang: 16.30 uur

Aanwezig: Erwin (voorzitter, MR-O), Minke (MR-P), Sanne (MR-P), Linda (MR-O),
Ernst (MR-O), Anita (directie, agendapunt 7 t/m 13), Florinda (directie, agendapunt 7 t/m 13)
en Annemarie (notulist).

Oudervereniging: Anne en Manu
Toehoorder: Miranda

Afwezig: Mieke (MR-P)

1. Groepsfoto
De groepsfoto wordt op 18 januari 2022 gemaakt als de MR compleet is. (actie 1)

2.     Binnengekomen post
Sinds de laatste MR-vergadering (MR 8 september 2021) heeft de MR ontvangen:

- Een email met verzoek om traktaties van plastic te verbieden.

3. Mededelingen GMR, team en ouders
Erwin vertelt dat de alle MR voorzitters van alle scholen van Stichting Monton zijn uitgenodigd voor een
themabijeenkomst van de GMR op 26 januari 2022 over positie van de medezeggenschap in relatie tot de
ouderbijdrage en de ‘bouwsteennotitie’ voor het strategisch beleidsplan De GMR commissie financiën heeft
positief geadviseerd over de kaderbrief. Dit is een prima basis om de begrotingen van de verschillende scholen
op te baseren. De minister wil graag een wetswijziging  doorgevoerd zien het instemmingsrecht van de MR op
de hoofdlijnen van de begroting geëffectueerd zal worden en  de rol van de MR in het begrotingstraject
significant veranderd. Het is nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren, omdat de vereniging van
schoolleiders de voorgestelde wetswijziging niet steunt en daar een lobby traject voor is gestart.

Minke vertelt dat het team druk bezig is met de voorbereiding voor het bezoek van de inspectie aanstaande
dinsdag. De eerste bevindingen met de uitslag worden aanstaande donderdag verwacht. Erwin vertelt dat
Arcade één van de drie scholen is van Monton die onder verscherpt toezicht staan. De stichting pakt het serieus
op en bereidt de gesprekken goed voor. In de GMR is een commissie geïnstalleerd die zich richt op
onderwijskwaliteit.

4. Evaluatie en MR-Jaarplan 2021 / 2022 (deskundigheidsbevordering MR)
Met twee aanpassingen van Minke is het MR-Jaarplan geactualiseerd. De foto wordt na de volgende
vergadering toegevoegd. De MR vraagt zich af of het MR- Jaarplan ook op de Arcade-website gepubliceerd
moet worden. Dat was voorheen wel gebruikelijk.

De MR bespreekt de ervaringen rondom de trainingen in het kader van de deskundigheidsbevordering MR.
Ieder lid heeft nu minimaal MRstart en MRverdieping gevolgd.

5. OV begroting en invulling reserves
De vertegenwoordiging van de Oudervereniging (OV) wordt welkom geheten. Anne en Manu zijn aanwezig.
Linda heeft namens de MR de Algemene Ledenvergadering bijgewoond. Normaliter vindt de ALV plaats aan het
einde van het schooljaar, maar met de perikelen rondom de jaarrekening en de vrijwillige ouderbijdrage is deze
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vergadering later geweest. Linda vertelt dat de sfeer positief was en dat de opkomst van ouders zoals verwacht
wel wat beperkt was. De begroting van de OV wordt onderschreven; er is ruim gebudgetteerd en men hoopt
dat er diverse mooie activiteiten georganiseerd worden dit schooljaar.

Erwin informeert of de OV conform de wettelijke verplichting ook de eigen statuten gaat aanpassen. Anne licht
toe dat het Huishoudelijk Reglement niet meer vindbaar is en dat de OV nu een nieuw HR kan opstellen. Het HR
kan gewijzigd worden zonder tussenkomst van de notaris, voor de statuten geldt dat niet. Het dringende advies
is om de statutenwijziging zoals hoort ook langs de ALV te geleiden. Er is nu een goede kascommissie gevonden,
wat het werk van de penningmeester aanzienlijk verbeterd.

Erwin informeert naar wat er (vanaf) dit jaar anders zal gaan dan voorgaande jaren. Wordt het doel van de OV
duidelijk gemaakt en worden de activiteiten in afstemming met de leerkrachten bedacht? Anne vertelt dat de
websitetekst wordt bijgewerkt; daarop staat nu de visie, maar ook de begroting en de hoogte van de vrijwillige
ouderbijdrage worden toegevoegd. De OV werkt nu met een erfenis uit het verleden en zal de te organiseren
activiteiten tegen het licht moeten gaan houden. De aanstaande verhuizing van de Arcade naar het tijdelijke
gebouw zal ook voor de OV een mooi natuurlijk moment vormen voor de te organiseren activiteiten. Linda
informeert of ‘Arcade-klassiekers’ als ‘Vind je lief-feest’ en ‘Eitje tik’ in samenspraak met de feestcommissie
worden behouden. Sanne vertelt dat de leerkrachten sowieso de bestaande activiteiten nog willen ‘afpellen’ en
dat niet alle activiteiten een waardige kosten versus moeite balans hebben. Anne vertelt dat sowieso de
komende maanden nog schommels en ringen in de gangen van het schoolgebouw worden opgehangen. Het is
niet duidelijk of deze eventueel mee kunnen naar het nieuwe tijdelijke gebouw. De OV vindt het belangrijk om
nu iets te voor de kinderen in de school te doen.

Erwin informeert of de oktobertelling al in begroting van de OV is verwerkt. Het lijkt er namelijk op dat de
cijfers gebaseerd zijn op de gegevens van vlak voor de zomervakantie. Er zijn nu minder leerlingen dan voor de
zomervakantie de prognose was. Hierover is onduidelijkheid. Voor wat betreft de avondvierdaagse heeft de OV
aangegeven deze niet te kunnen organiseren. Het is een dermate omvangrijke klus dat daar beter een zzp’er (al
dan niet met een tegemoetkoming afkomstig uit de ouderbijdrage) voor kan worden benaderd. Ook de
leerkrachten kunnen de avondvierdaagse niet organiseren. De OV zal een oproep doen aan de ouders. De
leerlingen van Arcade kunnen natuurlijk wel meelopen als individuele loper(s). De MR verwacht dat het animo
dan drastisch omlaag zal gaan. De MR vraagt zich af of er bij de directie en de OV het besef bestaat dat er dan
geen Arcade-groep zal meelopen.

Erwin informeert of er een dotatie wordt toegevoegd aan de reservering voor het lustrum. Voor elk lustrum is
er door een jaarlijkse toevoeging van € 2.000 voor de viering € 10.000 beschikbaar. De OV zwengelt de opstart
voor het volgende lustrum aan. De MR informeert of de OV verwacht actieve ouders aan te trekken. De OV
vermoedt van wel, maar door de coronaperiode is er wel meer afstand van ouders tot de school en de
activiteiten van de OV. De OV hoopt tijdens het kerstdiner de traditionele borrel te organiseren.

6. Voorbereiden vergaderdeel met directie.
-

Met directie (aanvang 17.10 uur)

7. Opening en vaststellen agenda
Erwin heet Anita en Florinda van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

8. Notulen vorige vergadering (MR1 8 september 2021 )
De notulen van MR1 worden vastgesteld met inachtneming enkele typo’s en kunnen op de website worden
geplaatst.

De actielijst wordt doorgesproken.
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Voor wat betreft actie 2020/01/07 invulling inloopochtend legt Anita uit dat met het oog op de oplopende
coronabesmettingen nog veel onduidelijk is. Misschien kan er een online combinatie gemaakt worden met de
uitslag van het inspectierapport. Linda merkt op dat vooral nieuwe ouders wel behoefte hebben om de school
beter te leren kennen. De schoolstart verloopt rustig nu de ouders niet meer in de school komen en de midden-
en bovenbouw kinderen zelf naar boven gaan. Linda informeert of er een vast beleid is voor de afsluiting van de
dag wanneer de leerlingen weer naar buiten gaan. De middenbouwers gaan met de leerkracht naar beneden en
steken hun hand op wanneer ze de ouder/verzorger zien, de bovenbouw gaat zelfstandig naar beneden. Als de
ouder/verzorger het vooraf doorgeeft mogen de kinderen uit groep 5 ook zelfstandig naar huis.

De MR ontvangt na het bezoek van de Onderwijsinspectie op 9 november 2021 een terugkoppeling bij
actiepunt 2021/06/01 Informeren bij de Onderwijsinspectie of het huidige schoolplan moet worden herzien.

Voor wat betreft actiepunt 2021/06/02 exploitatiekosten huidige locatie bespreken adviseert Erwin dat deze
uitonderhandeld moeten zijn voordat weer in het gebouw getrokken wordt. Dat is een voorwaarde geweest
voor instemming van de MR op de verbouwingsplannen. Florinda licht toe dat er wel een overzicht is en dat er
ook op stichtingsniveau wordt vergeleken. De actiehouder van dit punt is Jeroen.

Anita licht naar aanleiding van actiepunt 2021/06/03 toe dat Jeroen een open antwoord heeft gegeven, maar
hij lijkt in principe te zeggen dat de school verantwoordelijk is voor de kosten. Op dit moment verloopt het heel
goed en Anita stelt voor om de huidige situatie aan te houden. Het is voor haar en Florinda fijn om hierdoor wat
meer contact te hebben met de ouders. De leerkrachten behouden hun pauze en staan niet op het plein.

Het MR - Jaarplan is conform actiepunt 2021/01/07 aangevuld. De Jaarplanning staat wel op de website, maar
het MR - Jaarplan nog niet. Anita adviseert om het wel te publiceren op de website. Het zou leuk zijn om dat
volgend jaar te doen inclusief actuele foto van de MR.

De MR informeert naar aanleiding van actiepunt 2021/01/08 wanneer de volgende nieuwsbrief wordt
verstuurd. Dat zal op 12 november zijn en in de nieuwsbrief wordt men geïnformeerd over het voorlopige
inspectieoordeel. Florinda zal de planning aan de MR en de OV sturen (actie: 2). Er is discussie over de
frequentie en de omvang van de nieuwsbrieven die vanuit Arcade verstuurd worden. Sanne adviseert om de
huidige frequentie aan te houden en selectiever te zijn in wat er in de nieuwsbrieven komt. Als er echt urgentie
aangelegenheden zijn, dan worden de ouders geïnformeerd door middel van een nieuwsflits.

9. Mededelingen directie

Covid-update
Anita vertelt dat de maatregelen strenger worden, maar dat er voorlopig voor de school niets gaat veranderen.
Op een vraag of er wel eens een klas naar huis gestuurd is, geeft zij aan dat dat heel af en toe is gebeurd. De
leerkrachten kunnen zich twee keer per week testen met zelftesten die op school beschikbaar zijn.

Verbeterplan
Anita vertelt dat het team klaar is voor het bezoek van de inspectie. Er zijn diverse voorbereidende sessie
geweest en de te geven lessen zijn goed doorgesproken. De leerlingen van de klassen die bezocht gaan worden
zijn ook geïnformeerd en er is veel geoefend. Iedereen hoopt op een voldoende resultaat, maar het is in het
verleden zeer zelden voorgekomen dat een school in één jaar tijd van zeer zwak naar voldoende ging. Een stap
dichterbij naar de voldoende, zoals onvoldoende of voldoende met een aantekening is een resultaat waar het
hele team voor tekent.

Verhuizing/verbouwing
Florinda heeft morgen het eerste gesprek met Anculus over de verhuizing. Er komt een eigen
verhuiscoördinator die verhuizing gaat coördineren met de verhuisbedrijven. Ook de ICT-facilitering moet
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verhuisd worden. De gemeente heeft ook een rol bij de verhuizing en iedereen werkt samen om de overgang
naar de tijdelijk locatie soepel te laten verlopen.

Voor wat betreft de inrichting van het schoolplein is er op 23 november een groot overleg gepland met de
ontwerper en Ronald Roos. Er is een inloopavond geweest en ook de bewoners van het nabijgelegen
appartementencomplex hebben input gegeven. Erwin adviseert goed te kijken naar mogelijkheden voor
subsidieaanvragen en om het eigen begrote budget voor de inrichting, het meubilair en het dak goed in de
gaten te houden. Ook vanuit het team zijn er wensen voor de inrichting van de binnenruimte. Linda informeert
of er al een update is over de planning van de verhuizing. De voortgang van de verbouwing van Het Zand doet
vermoeden dat de nu voorliggende planning niet gehaald gaat worden. Florinda stuurt de planning zodra deze
bekend is. (actie: 3) Er zijn diverse klachten over de veiligheidssituatie in de ochtend veroorzaakt door het
bouwbedrijf dat de woningen bouwt. Het lukt niet om in contact te komen met hen.

Personeel
Er volgt een korte update van enkele personele ontwikkelingen.

10. Werkverdelingsplan/ mondelinge toelichting scholingsplan
De MR heeft het werkverdelingsplan bestudeert en keurt na bevestiging dat er voldoende draagvlak is binnen
het team het plan goed. Volgend jaar wordt het werkverdelingsplan eerder vastgesteld.
Ernst informeert of dit plan anders is dan voorgaande jaren, waarop Sanne opmerkt dat er voorgaande jaren
niet een functionerend plan bestond. De directie die er nu is wil dat gelukkig wel.

Anita licht kort het scholingsplan toe. Het team werkt momenteel ook met het concept Klassenkracht. Dat gaat
over veilige klassen, groepsdynamiek en de verschillende persoonlijkheden van alle aanwezigen. De
bouwcoördinatoren vertalen dit concept door naar de teams. Ook wordt geïnvesteerd in opleidingen van de
teamleden en wordt geprobeerd goede stagiairs binnen te houden.

11. Evaluatie leerlingen aantallen
Uit de oktobertelling bleek dat het aantal leerlingen is teruggelopen naar 325. Anita geeft aan daar wel van
geschrokken te zijn. Bij navraag bij René bleek uit een overzicht van de afgelopen tien jaar dat er wel vaker
grote fluctuaties zijn geweest in het leerlingenaantal. Er zijn leerlingen verhuisd en er zijn leerlingen naar
andere basisscholen gegaan alsmede naar de junioren (groep 7/8) van Academie Tien waar ze leerlingen vanaf
10 jaar welkom heten. De prognose aanwas nieuwe kleuters is wel goed. Het leerlingenaantal heeft invloed op
de begroting. Het onderwerp wordt voor de volgende vergadering geagendeerd. (actie: 4)

12. Evaluatie financiële stand van zaken, tevens voorbereiding begroting
Erwin stipt het bericht vanuit eerdere bespreking met de OV aan dat de Arcade als school niet mee zal doen aan
de Avondvierdaagse. Leerlingen kunnen wel individueel lopen. De OV heeft aangegeven de organisatie  niet op
zich te willen nemen. De leerkrachten kunnen een dergelijk grote taak er ook niet bij hebben. De
Avondvierdaagse is wel belangrijk voor de leerlingen en voor de bevordering van de naamsbekendheid. Is er
wel voldoende stilgestaan bij de consequenties nu dit onderdeel uit de begroting van de OV is geschrapt?
Mogelijk kan een ouder of zzp’er hiervoor worden ingeschakeld en met een passende vergoeding worden
gecompenseerd of kan er samenwerking gevonden worden met Het Zand. Het lijkt er op dat de OV-begroting is
gebaseerd op 376 leerlingen, dus mogelijk zijn de verkeerde gegevens in de begroting verwerkt. Anita neemt
beide onderdelen mee in een gesprek met de OV. (actie 5)

13. Rondvraag en sluiting
Anita memoreert de invoering van de wet versterking medezeggenschap scholen. Deze is aanstaande, maar is
er nog niet.

Anita vertelt dat er positief gereageerd is op de drie enquêtes die onlangs zijn uitgezet onder leerlingen, leraren
en ouders. De cijfers waren goed.

4
2021.11.04 – MR2
Arcade



Linda geeft aan graag de vinger aan de pols te willen houden voor de instroom en aanwas van nieuwe
leerlingen.
Erwin merkt op dat de OV-gelden (en de reserve) ook ingezet kunnen worden ten behoeve van  personeel. Hier
wordt ook over gesproken op GMR-niveau. Aanvullend wijst hij op het bestaan van centrale overheidsmiddelen
specifiek bestemd voor zwakke scholen. Het lijkt er op dat Monton nog geen aanspraak hierop maakt, terwijl
dat wel mogelijk is.

Sanne vertelt dat de werkweek positief is geëvalueerd. Het huidige concept wordt voortgezet. Ook hier is de OV
bij betrokken.

Onder dankzegging van haar inzet en betrokkenheid neemt Sanne afscheid van haar lidmaatschap van de raad.
Miranda zal zich hoogstwaarschijnlijk kandidaat stellen als vertegenwoordiger van de personeelsgeleding.

De volgende vergadering is op:
- MR3 dinsdag 18 januari 2022 om 19.00 uur.

Agendapunten die niet (volledig) zijn besproken en/of doorgeschoven naar de volgende MR-vergadering:

- Evaluatie aantallen leerlingen

Bijlagen:
1. Besluitenlijst 2021/2022
2. Actielijst 2021/2022
3. Actielijst afgehandeld 2021/2022
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Bijlage 1:

Besluitenlijst 2020/2021

Nr Besluit Verg. Adv./ instem. Wie Wanneer Opmerkingen

1 Schoolplan 2019 –
2023 MR1 Instemming

MR 23-09-2020 WMS: 10.1b

2 Jaarplan 2020-2021
en
professionaliserings
budget

MR1 Informele
instemming

MR-P/O 23-09-2020 De MR-P ontvangt ter informatie nog een
overzicht professionaliseringsbudget.
Voor het schooljaar 2021-2022 wordt de
MR-P eerder meegenomen door de directie.

3 Werkverdelingsplan
2020-2021

MR1 Instemming MR-P 23-09-2020 Onder voorwaarde dat de PMR-leden in
werkverdelingsplan 2021-2022 eerder
worden meegenomen door de directie.

4 Schoolgids
2020-2021

MR1 Instemming MR 23-09-2020 WMS: 13.1g

5 Bestedingsplan
werkdrukmiddellen
2020-2021 en
formatieplan

MR1 Instemming P-MR 23-09-2020 WMS: 12.1b

6. Advies begroting
2020

MR2 Positief
advies

MR 07-12-2020 WMS: 8.2a

7. Advies begroting
2021

MR2 Positief
advies

MR 07-12-2020 In de begroting van Arcade in het jaar van de
verbouwing wordt een post opgenomen ter
grote van de geraamde kosten voor de losse
inrichting.

8. Bestuurlijke
samenwerking
gezamenlijke
aanmeldprocedure
vierjarigen
Gemeente Utrecht

MR3 Positief
advies

MR 10-02-2021 Daarbij is aangetekend dat deelname wordt
geëvalueerd en er de mogelijkheid is om
deze samenwerking eenzijdig op te zeggen.

9. Schoolondersteunin
gsprofiel

MR3 Positief
advies

MR 10-02-2021 WMS: 11.1r, WPO 8.5

10. Inning ouderbijdrage
2020-2021

MR5 MR 31-05-2021 90 euro voor schooljaar 2020-2021 aan
vrijwillige ouderbijdrage vragen.

11 Vakantierooster incl.
studiedagen

MR5 Positief
advies

MR 31-05-2021 WMS: 11.1.l

Besluitenlijst 2021/2022

Nr Besluit Verg. Adv./ instem. Wie Wanneer Opmerkingen

1 Schoolgids
2021-2022

MR1 Instemming MR-O 8-09-2021 WMS: 13.1g

2 NPO School
programma

MR1 Instemming /
Positief
advies

MR 8-09-2021 WMS: 10.1b en WMS: 11.1b

3 Werkverdelingsplan
2021-2022

MR 2 Instemming MR-P 04-11-2021 WMS: art 12.1 d, e en f
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Bijlage 2: Actielijst 2021/2022

Actienummer Actie Vergadering Wie Wanneer Status

2020/01/07 Nadenken over invulling
inloopochtend directie/MR
voor ouders

MR1 Directie / Linda

2021/06/01 Informeren bij de
Onderwijsinspectie of het
huidige schoolplan moet
worden herzien

MR6 Directie De MR ontvangt een
terugkoppeling op
dit punt na het
bezoek van de
Onderwijsinspectie
op 9 november
2021.

2021/06/02 Exploitatiekosten huidige
locatie bespreken met
Jeroen

MR6 Directie Z.s.m.

2021/06/03 Overleg Anita en Jeroen
over (tegemoetkoming in)
kosten TSO

MR6 Directie Z.s.m.

2021/01/02 en
2021/02/01

Foto nieuwe raad MR1 notulist Voorafgaand
aan MR 3

2021/01/08 en
2021/02/02

Copy nieuwsbrief
aanleveren aan Florinda

MR1 Erwin 23-9 Florinda mailt de
planning aan de MR
en de (OV)

2021/02/03 Planning verhuizing Arcade MR 2 Directie/Florinda Florinda mailt de
planning wanneer
bekend

2021/02/04 Agenderen leerlingen
aantallen

MR 2 Directie 18-1

2021/02/05 Gesprek met OV over de
begroting en
Avondvierdaagse

MR 2 Directie

Bijlage 3: Actielijst afgehandeld 2021/2022

Actienummer Actie Vergadering Wie Wanneer Opmerking
2021/01/01 Feedback op jaarverslag,

inclusief termijnen, aan
Erwin

MR1 MR 15-9 Afgerond

2021/01/03 Notulen MR 5 en 6 en
jaarverslag op site

MR1 Sanne Afgerond

2021/01/05 Werkverdeling schriftelijk
ter goedkeuring
versturen aan de MR

MR1 Directie,
Instemmi
ng door
P-MR

WMS: 12.1 d,e,
en f
Afgerond

2021/01/06 Begroting bespreken en
voorzitter OV uitnodigen
voor MR 2

MR1 Linda Afgerond

2021/01/07 MR-Jaarplan 2021-2022
aanvullen

MR1 Ernst Afgerond
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