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Notulen MR-vergadering dinsdag 10 juli 2018 
 
 
Aanwezig: Sylvia Witteveen (voorzitter), Thekla Heuberger (secretaris), Joost Siegman, Larissa den 
Dunnen, Naomi Lautoe, Janneke Verbiest en Bianca Kraakman, Karin Bouman + gast  
 
Afwezig: Daan Swart 
 
 

1. Opening 
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
Janneke en Joost hebben naar de begroting gekeken; zie punt ‘Begroting’. 
 
Mededeling IM: Larissa had de IM (nog) niet doorgestuurd vanwege een bericht wat misschien nog 
niet doorgestuurd mocht worden; ze vraagt het na bij Esther. 
 
Notulen 26 juni:  
 
Blz 1: 
Aanvulling: GMR 18 juni:  
Belangrijkste onderwerpen: 

- leden raad van toezicht worden gekozen; er worden er twee voorgedragen en als de GMR 
akkoord is worden die aangenomen 

 
typo: trage internet 
 
Nieuwe methode zaakvakken 
- Naut, Meander en Brandaan 
- De zaken van Zwijsen 
 
 
Dyslexie protocol 
Mag op besluitenlijst – nog vragen aan Aafke wat ze met de punten van Sylvia heeft gedaan.  
 
Terugkoppeling OR  
 

- Er waren niet veel mensen; maar Karin had niet het idee dat ze zich zorgen maakten over 
aantal leden volgende jaar; ze hebben aanmeldingen 

- Traktatiebeleid op Jaaragenda 
- Evaluatie schoolreisje? Mailtje naar OR: Leerkrachten hebben nog wat input hierop 
- Ouderbijdrage ook even mailen? 

 
Terugkoppeling directie overleg 4 juli 

- TSO-voorstel is het eerste/belangrijkste bespreekpunt met directie. 
- (Nieuwe uitgave) Schoolgids bij Schoolplan op jaaragenda 

 

2. MR specifiek 
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MR Reglement: 
 
Joost heeft reglement aangepast. Datum onderin gaat hij nog doen.  
Er eindigt een regel op en…..Artikel J: en…. Actie Joost: nog even nakijken! 
 
Werven nieuw OMR lid. 
Joost gaat het organiseren van de verkiezingen op zich nemen. Mogelijkheid en kosten onderzoeken 
van digitaal/ online verkiezingen houden. (bijv. https://onlineorverkiezingen.nl/) 
 
Samenstelling PMR - leden komen zelf met voorstel voor 2018-2019. 
 
Tevredenheidsonderzoek en Jaaragenda 
Toevoegen aan Actielijst: tevredenheidsonderzoek via contentanalyse? Eppo eens vragen naar 
mogelijkheden. 
Begroting op Jaaragenda in een van eerste vergaderingen. 
 
Begroting  
 
Joost en Janneke hebben gesprek met Esther gehad over begroting 
Je ‘krijgt’ als school een zak geld en de begroting laat de verdeling van die zak met geld zien.  
Wat wil MR weten? Wat zijn de keuzes die je maakt?  
Vangnet voor zieken – verzekeringsvorm omzetten. 
Een punt waar ze ver over de begroting heen gingen: Arrangementen – dit kwam door groep 6. 
Wat wil MR weten? Wat zijn de keuzes die je maakt?  
. 
Esther verwacht het niet nodig te hebben volgend jaar – het kan intern worden opgelost zegt ze door 
alle extra leerkracht/ambulante leerkrachten.  
Wij vragen ons af of dit wel terecht is? Was dit niet voor werkdrukverlaging.  
Daar kom je weer op de vraag terecht; hoe verdeel je dit en welke afspraken maak je hieromtrent? 
 
Vatstellen volgende vergadering: 
 
Eerste MR-vergadering volgende jaar: dinsdag 18 sept 19:00 
 
Evaluatie MR 2017-2018 
 
PMR: 

- Prettig mee te kunnen kijken/denken met het beleid, maar soms kom ik er niet aan toe alles 
zo gedetailleerd te lezen/onderzoeken 

- Alert moeten zijn op wat er gaat komen! Vooruitkijken! 
- Veel mailtjes rondgestuurd, soms door de bomen het bos niet meer zien, oplossing: werken in 

SharePoint? Is dit mogelijk? Laten we dit onderzoeken. 
 
OMR:  

- MR-vergaderingen hebben al meer structuur, maar sommige dingen mogen nog strakker; 
eerder een klap geven op bepaalde documenten.  

- Compliment naar leerkrachten! Fijn om samen te werken;  
- Dynamiek is mooi in de vergadering 
- Kern geraakt dit jaar; dyslexie protocol, werkgroepen gevolgd, 

in duo’s werken misschien een goed optie om meer voor elkaar te krijgen? 
- Gevoel dat we echt met een voltallige MR dit jaar hebben gewerkt. 
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- Het gemende karakter van de school mag ook wat meer zichtbaar zijn in MR.  
 

Evaluatie Aafke: Knap dat ze er al zo in zit. Enthousiasme is mooi en prettig. 
 
 

3. Hoofdpunten met directie: 
 
TSO voorstel + extra studiedagen 
 
De vraag vanuit de MR naar de leerkrachten: check optie 5 met het team. 
In Bouwvergaderingen (behalve bovenbouw) is het besproken. 
Crisisberaad geweest onder de leerkrachten.  
Conclusie: 
De optie was zelf kwartier eten met kinderen en dan buiten spelen met de Give & Gain jongens. 
Half uur pauze.  
Er is nog een opties bijgekomen door leerkrachten zelf; 5b namelijk half 9 beginnen en half 3 stoppen. 
Er heerste verdeeldheid maar om toch een beeld te krijgen is er gestemd en daaruit kwam dat de 
meeste leerkrachten (maar niet allemaal) vóór optie 5b.  
Maar, is dit nog wel mogelijk nu?   
 
Wijzigen van lestijden niet meer mogelijk nu.  
 
Kwartier eten met kinderen wordt gezien als onderwijstijd. 
In middenbouw zijn de meeste problemen met de TSO. 
 
Sommige leerkrachten voelen zich voor het blok gezet.  
 
Aafke geeft aan mee te willen met optie 5. Uitproberen tot aan de herfst. Daarna evalueren en evt. 
ander mogelijkheid communiceren en uitrollen.  
 
Wat als het niet werkt met de TSO-medewerkers? Er wordt strenger opgelet; er worden alleen nog de 
oudere (meer ervaren) medewerkers aangenomen 
 
De optie van een 4e partij binnenhalen?  
 
Tijdpad uitstippelen volgend jaar: actie Aafke eerste directieoverleg 5 sept. 
 
Ondanks bezwaren en werkdruk toch deze opties uitproberen tot aan de herfst. Twee studiedagen 
kunnen we behouden. Je hoeft niet terug te komen naar school op deze studiedag. 
 
Gezamenlijk evalueren op Jaaragenda! 
 
 
Jaarplan: 
Sylvia: Workshops geen goed idee. Wordt vervolgd in volgende vergadering. 
 
 
 

 


