
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

Bijbehorende stukken zijn allemaal te vinden in Teams.  
Map: 1920 Vergaderingen 2019-2020 
> Eerstvolgende MR vergadering (agenda, stukken) 
 
Afspraak: definitieve agenda is een week van tevoren te vinden in teams.  

NOTULEN 
 

Onderwerp : Extra Vergadering Medezeggenschapsraad  Datum 
Aanvang 
Einde 

: 
: 
: 

Maandag 2 november 2020 
19.30 uur 
20.30 uur 

Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
Genodigden  

 Diny   (voorzitter en vertegenwoordiger team) 
Marieke  (secretaris en vertegenwoordiger team) 
Marianne  (2de penningmeester en vertegenwoordiger team) 
Marieke G. (vertegenwoordiger team) 
Elke   (1ste penningmeesters en vertegenwoordiger ouders)
Eva  (vertegenwoordiger ouders) 
Jasper   (GMR en vertegenwoordiger ouders) 
Rick   (vertegenwoordiger ouders en vicevoorzitter) 
Hans (directeur Trinoom) 

Notulist 
Locatie 

: 
: 
 

Ester 
Teams 

Afwezig m.b.   - Elke en Eva    
 

 
1. Financiële situatie Kans & Kleur 

Afgelopen donderdag zijn de directeuren bijeen gekomen voor een extra directieberaad. Hierin 
heeft men te horen gekregen dat K & K op dit moment in zwaar weer verkeerd als het om de 
financiële situatie gaat.  

 
In het 1e kwartaal was er een tekort van 500.000 euro, het 2e kwartaal een tekort van 1.800.000 
euro. Dit op een reserve van vorig jaar nog 7.000.000 euro en nu nog 4.500.000 euro betekent dat 
we aan het interen zijn en er weer stabiliteit noodzakelijk is om de school financieel gezond te 
kunnen houden.  
 
Op basis van bovenstaande is helder geworden dat K & K op dit moment zonder ingrijpen, 
financieel richting ravijn gaat. Er is op dit moment te veel personeel in relatie tot wat er aan 
overheidsgelden binnen komt.  
 
Hoe is deze situatie ontstaan: 
- Vertraagde uitstroom; “jong” voor “oud” 
- “Oud” stroomt minder snel uit dan verwacht. Dit was te veroorloven door een gezonde 

financiële buffer. Hierdoor was er de mogelijkheid om te investeren in “Jong” 
- Er blijken ook te veel tijdelijke contracten omgezet te zijn in contracten naar onbepaalde tijd. 
- De 8 à 9% uitbetaling (indexering) van vorig jaar zijn voorgefinancierd door K & K, er van 

uitgaande dat deze terug zouden komen van het Ministerie 
-  vervangingsfonds eigen risico drager 
- vervangingspool  
- werkdrukverlagende middelen 
- Corona perikelen 
- Leerlingenaantal blijkt lager uit te vallen 
- CAO stijgt meer dan verwacht 
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* = Stukken gaan hierbij 
** = Stukken reeds in uw bezit 
*** = Stukken volgen nog 

Komend half jaar (zeker tot start begin nieuw schooljaar), zal K & K last ondervinden van 
bovenstaande.  
Per 1-1-2021 zullen er ook al enkele maatregelen genomen gaan worden. Tot 1 januari geeft de 
stichting elkaar de tijd om de begroting op orde te krijgen.  
 
Er zal een vacature stop komen en tijdelijk contracten zullen mogelijk niet verlengd gaan worden. 
Ook zal er gekeken worden naar natuurlijke uitstroom in de vorm van pensioen gerechtigde 
medewerkers en mensen met ambities buiten K & K. Met deze groep zullen gesprekken gevoerd 
gaan worden.  
 
Geleidelijk aan zullen er gesprekken volgen waarin Hans vraagt de MR mee te denken en de PMR 
instemming in kan verlenen. 
 

2. Vragen: 
 
*Kunnen er ontslagen vallen: deze zijn niet uitgesloten, maar K & K heeft zeer de ambitie het niet 
zover te laten komen.  
 
*Hoe verhoudt dit zich t.o.v. de continuïteit binnen de klas m.b.t. personeel: de vervangingspool 
zal zeker kleiner worden, waardoor het kan voorkomen dat klassen mogelijk vaker uit kunnen 
vallen. Uiteraard is de groepsbezetting altijd het uitgangspunt.  
 
* Wordt de vervagingspool nu kleiner: HRM is bezig om inzichtelijk te maken wat er nodig is om 
de stichting financieel gezond te houden en welke maatregelen als eerst gehanteerd zullen gaan 
worden. Maar omdat hier veel mensen met tijdelijke aanstellingen in zitten, zal dit mogelijk aan 
de orde kunnen zijn.  
 
*Heeft de vorige bestuurder hier zicht op gehad: Hans heeft hier geen zicht op.  

 
*Wordt er K & K breed gekeken; bestaat er de kans dat bv. “kleine” scholen moeten sluiten:  
Deze “kleine” scholen krijgen wel een kleine scholen toeslag, maar dat verhoudt zich niet tot de 
wtf en leerlingaantallen. Niks is uitgesloten.  
 
*Heeft dit alles gevolgen voor de start van de nieuwe school: hier zijn al toezeggingen over 
gedaan en zullen niet meer teruggetrokken worden.  
Het personeel wordt gefaciliteerd vanuit K & K.  
 
*Hoeveel FTE is 5.000.000: een 1.0 wtf leerkracht in schaal 11 is ongeveer 50.000 euro. 
 
*Is deze situatie vergelijkbaar als de situatie van een aantal jaar geleden: er is toen verplichte 
mobiliteit aan de orde geweest. De inzet vanuit de stichting was toen nog mondjes maat en is 
daardoor hiermee niet geheel te vergelijken.  
 
*Hoeven er het lopende schooljaar nog geen maatregelen genomen te worden: dit is wel het 
geval. Denk hierbij aan de vervangingspool. Geen vervanging inzetten.  
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* = Stukken gaan hierbij 
** = Stukken reeds in uw bezit 
*** = Stukken volgen nog 

*Volgen er nu meer MR vergaderingen door deze situatie:  Hans geeft aan behoefte om te 
sparren met de MR en sluit meer bijeenkomsten daarbij dus niet uit. Wellicht is dit niet in de 
voltallige geleding noodzakelijk. 
 
Voorstel vanuit de MR: als PMR op papier zetten wat we doen vanuit de werkdrukverlagende 
middelen en dit dan het team voorleggen?  
 
Hans verzoekt de aanwezige discreet met deze informatie om te gaan en tot de briefing die 
morgen vanuit het bestuur zal volgen dit gesprek nog stil te houden. 
Na de briefing is er einde middag de gelegenheid om via teams vragen te stellen aan de directie.  

 
3. Volgende vergadering en sluiting  

Sluiting vergadering 20.30 uur. Volgende vergadering is Maandag 14 december 
 

 
 
 


