
Notulen MR De Kapstok Leerwerktrajecten 
Datum: 22 september 2020 
Videovergadering: Teams 
Tijdstip: 15.15 uur – 16.30 uur 
 

1. Opening  
Jos heet Wesley Westenberg welkom als nieuw MR lid. 
Tevens een welkom aan Ineke Mensink. Ineke neemt dit keer deel aan onze 
MR vergadering. Zij is als GMR-lid het komend jaar onze contactpersoon en 
wil kennismaken en ervaren wat er binnen onze MR “leeft en speelt”. 

 

 

2. Vaststellen agenda   
Geen aanvullingen of wijzigingen.  
 

 

3. Rondvraag 
Pim geeft aan dat er nagedacht wordt over een vierdaagse werkweek. Hoe 
staan ouders daar tegenover? Ouders geven aan dat ze het fijn vinden, 
omdat deze oplossing structuur biedt. Iedereen weet waar hij of zij aan toe 
is en de pijn wordt eerlijk verdeeld over alle groepen. 

 

4. Notulen MR De Kapstok 2 juni 2020 
Genotuleerd door Jeroen de Vries. 
De notulen worden vastgesteld.  
 

 

5. Mededelingen          
Stavaza Covid-19 maatregelen.  
Collega’s merken dat de anderhalve   meter regel niet te waarborgen valt. 
De hygiënemaatregelen worden  strikt nageleefd. Ouders geven aan dat ze 
wisselende ervaring  hebben. Het zou helpend zijn om de website steeds te 
actualiseren. MR gaat hier met het MT actie op ondernemen. 
Basiscursus MR voor nieuwe leden. Er wordt info gegeven over de                  
cursus. Ouders nemen bedenktijd aleer zich in te schrijven. 
 
Volgend overleg 
Voor onze vergadering van 3 november a.s. gaat Pim na of de locatie aan de 
KBW geschikt is voor een groep van 10 mensen. Het alternatief is een 
Teamsvergadering. 
 
GMR/MR bijeenkomst 
Op 21 januari 2021 vindt de bijeenkomst GMR-MR plaats. Locatie: Neon 
college Enschede. Tijdstip: 16.00 uur tot 20.00 uur. Gezamenlijke maaltijd 
inbegrepen. Graag in de agenda zetten. 
Voor een gezamenlijke opening van het schooljaar zoekt Pim een geschikte 
locatie. Het tijdstip  bepalen we in overleg. 
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5a.   – In bijzijn van leden van de directie -- 15.45 t/m 16.15 uur. 
Sandy de Munck-Mortier neemt vanaf 15.45 uur deel aan de                              
vergadering. Thyrza Hylkema is verhinderd. 

 



Start schooljaar 
Start schooljaar en invulling formatie: op de HKW en Tuindorp is de start 
rustig verlopen. Een aantal lln. Is nog ‘zoek’. Er wordt uitgezocht of ze 
misschien op een andere school zijn gestart. 
Twee collega’s zijn helaas gestopt. Gedeeltelijk zijn deze vacatures                  
weer ingevuld. Een collega in spé loopt op twee locaties mee en                       
maakt daarna een keuze.  
Op de KBW verliep de start een stuk drukker. Men zit nu nog in de stormig 
fase. Alle zeilen worden bijgezet om de 106 leerlingen goed en veilig 
onderwijs te geven. Er is een gymdocent gevonden ter vervanging van 
Jeroen de Vries. Het team is hecht.  
 
Mota is gestart met Thyrza als directrice. Op dit moment vindt de 
afstemming plaats. Thyrza is vol ambitie en er is teambreed vertrouwen in 
een goed schooljaar. Er is een nieuwe collega in de keuken en de gymlessen 
worden overgenomen.  
 
De start op EOM was druk. Er zijn veel leerlingen én er komt een locatie bij, 
in een deel van de Zevensprong. Veel jongeren hebben behoefte aan één-
op-één begeleiding. Er wordt progressie geboekt. 
 
Q2 rapportage De Kapstok 
Door de corona is er een atypisch verloop  van deze periode. De financiën 
zijn op orde. Dat wordt nog  pragmatischer als straks drie locaties geclusterd 
worden op één locatie in Hengelo.  
De Kapstok is flink gekrompen de afgelopen jaren. Nu stabiliseert de 
situatie. Er werkt gewerkt aan hechte teams. Het ziekteverzuim is een 
belangrijk aandachtspunt. De cijfers laten een gunstige trend zien. In het 
MTO komt de beleving van de huisvesting van Mota door collega’s als matig 
naar voren. Wordt daaraan gewerkt? Er wordt nu vanuit gegaan dat Mota 
langdurig een locatie blijft binnen De Kapstok. Dus er kan gekeken worden 
naar verbetering.  
Toevoeging: AFL op pagina 10 van het stuk moet zijn: AGL. 
Momenteel wordt er alweer gewerkt aan de Q3-rapportage. De leden van de 
MR geven aan dat ze deze vorm van rapporteren als heel efficiënt ervaren en 
daarom waarderen.! 
 
Voortgang werkverdelingsplannen De Kapstok: 
Het betreft op dit moment het vaststellen van de taakverdeling. Op 
sommige locaties is dit proces al afgerond. Op de KBW is er nu een 
inwerkmap voor nieuwe collega’s. Dat maakt het proces voor nieuwe 
collega’s inzichtelijk. 
 
Bestemming ouderlijke bijdrage: 
Het bedrag is vastgesteld op €35,-. Er wordt een brief opgesteld voor de 
ouders met daarin een link naar IDeal. Hopelijk verlaagt dat de drempel voor 



ouders om de bijdrage te voldoen. De bijdrage is vrijwillig. De animo tot 
deelname is uiterst laag. Hopelijk gaat dat dit jaar beter. 
 

6. Ingekomen stukken 
Notulen MT 4 september 2020 
Kwartaalrapportage De Kapstok 
Schoolgids De Kapstok 2020-2021 
 

 

7. Conform jaarplanning 
Taakverdeling binnen onze MR. De taakverdeling blijft ongewijzigd.  
Wesley Westenberg wordt vice-secretaris. 
Activiteitenplan MR De Kapstok 2020-2021. Vastgesteld, >wordt 
gepubliceerd. 
Jaarverslag MR. Vastgesteld, > wordt gepubliceerd. 
 

 
 
 
Frans  

8. Sluiting 16.30 uur. 
Volgende vergadering: 3 november 2020 15.15 uur locatie Krabbenbosweg.  
 

 

 

 


