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Notulen MR vergadering  
Datum: 6 oktober 2021 
Aanwezig:  MR oudergeleding: Rosemarijn 

MR personeel: Nick, Sandra (notulist) 
Schoolleider: Willemijn 

Afwezig: Esma (oudergeleding) 
 
 
Agenda: 

- Ouderforum: feedback over de koffieochtenden 
- Ontwikkelingen in en om de school 
- Financiën en begroting 2022 (begrotingskader is nog niet bekend) 
- Schoolgids 

 
 
Ouderforum feedback: 
Koffieochtend: 
Feedback vanuit het ouderforum op de koffieochtenden: 1x per jaar is voldoende. Koffieochtend is 
als ‘waardevol’ ervaren. Helaas waren niet alle ouders op tijd op de hoogte van de koffieochtend 
waardoor ze niet aanwezig konden zijn i.v.m. werk. Zou dit in de activiteiten kalender opgenomen 
kunnen worden? De koffieochtenden stonden gepland in de activiteitenkalender. Als je social schools 
op je telefoon bekijkt moet je je hiervoor wel specifiek het icoontje van de agenda aanklikken. 
Anders kun je dit overzicht niet zien. Niet alle ouders zijn hiervan op de hoogte. 
 
Adressenlijst: 
Ander punt vanuit het ouderforum: de klassenadreslijst wordt erg gemist. Management onderzoekt 
wat binnen de AVG hierin mogelijk is. 
 
Ouder/kind gesprekken in september: 
Ouders hebben deze gesprekken als erg prettig ervaren met name omdat deze gesprekken vooral op 
het kind gericht waren, waarbij er goed werd geluisterd naar het kind en aan hen ook met name de 
vragen werden gesteld. 
 
Nieuwe reken methode: 
Ouders gaven aan dat ze blij zijn met de nieuwe rekenmethode. Dat zij vanuit hun kinderen hierover 
goede verhalen horen en leerlingen geven aan  het ‘leuk’ te vinden. 
 
 
Ontwikkelingen in en om de school: 
Punten die hierbij besproken zullen worden: 
Film op school, EDI, Gedragstolk, internationale school, school inspectie 
 
Algemeen: Afgelopen weken zijn intensieve weken geweest waarbij er mooie dingen zijn gedaan met 
elkaar. 
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Film op school:  
Er is een film gemaakt op De Kubus voor op de website. Deze film is een afspiegeling van wat we op 
De Kubus doen en te bieden hebben. Daarnaast zij er foto’s gemaakt voor de website en voor de 
schoolgids. 
 
EDI: 
Team van De Kubus volgt de teamtraining EDI (expliciete directe instructie). EDI geeft duidelijkheid 
en structuur binnen het lesaanbod. Zeer effectief voor de kinderen. Er zijn observaties geweest door 
de EDI begeleidster samen met iemand van de schoolleiding in de groepen 3-8. Naar aanleiding van 
deze observaties is er feedback gegeven waar het team en iedere individuele leerkracht, mee aan de 
slag kan. Op de studiedag, 6 december aanstaande, wordt hier een vervolg aan gegeven waarbij ook 
de groepen 1/2 worden betrokken.  
 
Gedragstolk: 
Door en gedragstolk is er in de groepen 5-8 geobserveerd. Door de gedragstolk is geconstateerd dat: 

- EDI goed werkt voor de kinderen op De Kubus 
- Team hoge basisvaardigheden bezit 
- Team op De Kubus werkt vanuit passie voor de leerlingen 
- De zorg voor onze leerlingen soms te ver gaat.  

 
Wijkgerichte aanpak: 
Binnen het Soesterkwartier is er sprake van een duidelijke wijkgerichte aanpak die goed 
overeenkomt met onze schoolgerichte aanpak. Vanuit deze wijkgerichte aanpak is de z.g. 
Kubuskracht (Nelleke Onland) gestart bij De Kubus. Zij is elke donderdag aanwezig. In de ochtend is 
zij aanwezig op de onderbouwlocatie, in de middag op de bovenbouw locatie. Zij is er voor ouders 
met vragen op het gebied van opvoeding, sport en of spel mogelijkheden, muzieklessen etc. Zij kan 
helpen bij het kijken naar mogelijkheden. Daarnaast is zij er ook voor de kinderen mochten zij vragen 
hebben. 
 
Internationale school in Soesterkwartier: 
KPOA neemt het initiatief tot het starten van een internationale school binnen het Soesterkwartier. 
Willemijn is hier als schoolleider bij betrokken. 
 
Onderzoek tot mogelijke samenwerking/ fusie KPOA en SKOSS: 
Er zijn verkende gesprekken tussen KPOA en SKOSS. Er is een ‘kwartiermaker’ maker aangesteld om 
dit proces te begeleiden. In dit proces zullen de verschillende scholen van KPOA betrokken worden. 
De personeelsgeleding van de MR van De Kubus zal uit hoofde van het personeel en de MR, bij dit 
proces betrokken zijn. 
 
Er speelt veel binnen Amersfoort en binnen het Soesterkwartier. Zo staat er onder andere op de 
planning dat er binnen 5 jaar nieuwe huisvesting voor De Kubus gerealiseerd zal zijn. Momenteel 
wordt hier op bestuurlijk niveau met de gemeente over gesproken. 
 
Begroting 2022: 
De kaderbrief waarin de begroting 2022 moet worden opgesteld is op het moment van deze 
vergadering nog niet duidelijk. 
Vanuit de schoolleider zal er eerst een conceptbegroting gemaakt worden met input vanuit het team 
en de verschillende leerteams. De begroting zal dan aan de MR gepresenteerd worden (vergadering 
van 1 december aanstaande). Mochten er vanuit de MR nog aanpassingen nodig zijn, dan kunnen die 
dan worden besproken. De schoolleiding zal deze dan doorvoeren in de begroting. Daarna zal de 
begroting worden besproken met de controller op het bestuur bureau waarnaar de begroting zal 
worden vastgesteld. De begroting loopt per kalenderjaar, niet per schooljaar. 
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Waar ligt wat betreft De Kubus de focus: 

- Focus ligt nu op de implementatie van de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte junior, met 
de daarbij behorende materialen die worden aangeschaft. 

- Investeren in studievaardigheden (komend schooljaar) 
- Vervanging van de wereldoriëntatie methode zou volgende schooljaar mogelijk zijn. 
- Functiehuis binnen De Kubus en een mogelijke wijziging hierin i.v.m. de pensionering van 

Lenny, onze office manager. Zoekt De Kubus opnieuw een office manager of is er wellicht in 
het kader van alle veranderingen en met het oog op de toekomst en de ontwikkelingen van 
en binnen De Kubus, meer nodig? Misschien past een ‘school business manager’ beter bij alle 
ontwikkelingen die er gaande zijn en met het oog op de nieuwbouw. De PMR zal hierbij de 
schakel zijn tussen het team en de schoolleiding. 

 
Schoolgids: 
De MR heeft de schoolgids doorlopen en waar nodig aanvullingen en of wijzigingen doorgegeven. 
Hier zal de schoolleiding van De Kubus mee aan de slag gaan. Er wordt ook gekeken of er wat aan de 
lay-out van het programma waarin de schoolgids is gemaakt, te doen valt. 
 
Inspectie: 
Er is een bestuurlijk inspectiebezoek/ onderzoek geweest. Er zijn hierbij stukken aan geleverd door 
de verschillen de scholen en door het bestuur. Van daaruit zijn een aantal keuzes gemaakt door de 
inspectie om scholen te bezoeken. Hier zat De Kubus niet bij. De afgelopen inspectie is een ‘papieren’ 
inspectie geweest. 
 
Rondvraag: 
Vaststelling volgend vergadermoment van de MR. Voorkeur naar woensdag 1 december en dan in de 
middag rond 15:30/ 16:00uur mocht dit voor iedereen mogelijk zijn. 
 
Afsluiting van de vergadering: 
Rond 21:45uur 
 
 
 
 
   
 
 


