
NOTULEN MR-vergadering donderdag 20 April 2017 19.00-21.30 teamkamer 

  Omschrijving / doel van agendering directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

0 MR intern Voor bespreken vergadering door 

MR zonder directie. 

Welkom nieuw MR Lid Martijn 

Dozy. 

Nee Meningsvorming 

1 Opening en 

mededelingen  

Aanvang 19:30. Ja  

2 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 9 Maart 2017 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

3 Ingekomen 

stukken 

Zie aparte agendapunten Ja Nvt 

4 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur Ja Informeren 

5 Gezonde School Toelichting van de directie rondom 

de plannen om het certificaat 

Gezonde School te behalen 

Ja Meningsvorming 

9 WVTTK / 

Rondvraag 

Overige onderwerpen voor directie 

uit voorbespreking of overige korte 

vragen niet geagendeerd 

Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

10 MR Jaarplan Bespreken opzet jaarplan (zie 

concept Sita in bijlage), discussie 

over inhoud 

Nee Meningsvorming 

11 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 

Wordt later schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

12 Verslag OR 

 

Mondeling verslag 

- Geen OR vergadering sinds 

vorige MR vergadering 

- Volgend OR vergadering 

maandag 8 mei 

Nee Informeren 

14 Rondvraag   Nee  

 

  



0 MR Intern 

Het concept voedingsbeleid wordt kort besproken. De MR staat hier in principe positief 

tegenover, wel zal in de vergadering nog meer in detail over het document met Bas worden 

gesproken. 

1 Opening 

- De voorzitter opent de vergadering om 19.33. 

- De volgende punten worden ingebracht voor het WVTTK-agendapunt: 

o Stand van zaken Koningsspelen 

o Vluchtelingenkinderen 

2 Verslag 9 maart 2017 

Aan de secretaris wordt de suggestie gedaan om altijd uiterlijk één week voor de vergadering 

een email update te sturen met de status van de agenda en stukken mochten deze nog niet 

beschikbaar zijn. De secretaris zegt toe dit in te voeren en dit toe te voegen aan het eerder 

vastgestelde MR-werkwijze document. 

3 Ingekomen stukken 

Geen andere stukken dan onder punt 5 behandeld. 

4 Mededelingen directie 

Vluchtelingenkinderen:  

De gemeente Voorschoten had subsidie ter beschikking gesteld voor een schakelklas 

Wassenaar/Voorschoten voor alle kinderen die instromen hoger dan groep 3 in een 

gezamenlijke klas. Voor dit schooljaar is de subsidie behouden, echter mede omdat de 

gemeente Voorschoten onder curatele van de provincie staat wegens financiële problemen, valt 

de subsidie vanaf volgend jaar weg. 

In de raad zijn hier vragen over gesteld en gebleken is dat de instroom zeer beperkt is (rond de 

4 kinderen) die allemaal een plekje hebben gekregen op scholen in Voorschoten. 

Dit is ook in het Directeuren Beraad Voorschoten besproken. Afgesproken is dat de scholen 

elkaar (financieel) zullen helpen indien nodig omdat dit een gemeentelijke sanering betreft en 

dus alle scholen betreft. 

Voor de leerkrachten is het opnemen van kinderen die de taal niet spreken in een bestaande 

(vaak al volle) groep erg lastig omdat de tijd ontbreekt de taalkloof te overbruggen/ Nederlands 

te leren en dan ook nog de inhoud over te brengen. 

Evaluatie jaarplan 

De personeelstevredenheidspeiling is met het team besproken in kleine groepjes. 

Deze sessie heeft goede input opgeleverd die nog door Bas moet worden verwerkt. 

Er is gekeken wat de “opbrengst” van dit jaar is en wat al is meegenomen in de plannen voor 

volgend jaar. 

Bas komt nog terug op de personeelstevredenheidspeiling (suggestie: volgende vergadering). 

Over het algemeen hebben we nog steeds een heel tevreden team en steunt het personeel de 

veranderingen. 

Bas heeft het initiatief genomen om alle personeel een kort filmpje te laten inspreken met de 

verwachting waar ieder denkt dat we eind volgend jaar staan. Het idee is deze volgend jaar 

terug te kijken. 



Formatie 

Bas geeft een update van de verwachte veranderingen in formatie en bezetting van de groepen. 

Bas stelt voor dit de volgend vergadering inhoudelijk te bekijken omdat dit nog niet definitief is. 

Er is dit jaar een vrije hoge tussentijdse uitstroom door verhuizingen en leerlingen die naar 

speciaal basisonderwijs of een andere school. Er komen ook een aantal nieuwe leerlingen (zij-

instromers) bij.  De verwachting is dat het leerlingenaantal iets zal dalen, maar er kan nog een 

hoop veranderen in de laatste paar weken. 

5 Gezonde school 

Bas merkt op dat voor het certificaat Welbevinden de schoolgids moet worden aangepast 

(zonder aanpassingen aan wat er feitelijk inhoudelijk wordt gedaan). Dit komt met de nieuwe 

schoolgids voor komend schooljaar. 

De MR is positief over het concept-beleid. Wel wordt een aantal tekstuele aanpassingen 

besproken die hieronder zijn samengevat: 

- Opmerking: de zin “We werken al aan […] pesten” wekt de indruk dat het alleen hierom 

gaat, de relatie met bewegen en gezondheid komt niet goed uit de verf.   Suggestie is om er 

een zin aan toe te voegen over bewegen etc.  Bas kijkt hier nog naar. 

- Suggestie: toevoegen zin aan laatste alinea van Gezond eten en drinken op de 

Fortgensschool waarin wordt verwezen naar het voedingscentrum.  

- Suggestie: Gezonde School met hoofdletters => suggestie om dit neutraal te houden en met 

kleine letters te schrijven: het gaat om gezonde voeding en niet om een certificaat. 

- Suggestie: laat weg wat we niet willen zien (laatste zin 3e alinea) en beperk tot wat we wel 

willen. 

- Suggestie: toevoegen toelichting over lange termijneffect: beïnvloeden gezonde leefstijl op 

lange termijn (maatschappelijke verantwoordelijkheid).  

- Suggestie: bij onderwerp drinken extra aandacht geven aan schoolmelk. Actie: nagaan 

aanbod schoolmelk en evt. aanpassen. 

- Opmerking: de fruitmand voor de leerkracht komt meerdere keren terug in het document – 

dat lijkt iets te veel van het goede. 

- Suggestie: zet de foto’s van de mooi opgemaakte traktaties er niet bij omdat ouders zich 

dan Verplicht zouden kunnen voelen om er ook zoveel van werk van te maken.  Voorstel is 

om een combinatie van een “eenvoudig” fruitmand met meer uitgebreide traktaties. 

- Pagina 3: bedoeld wordt zoute krakelingen. 

- Suggestie pagina 3: ongezonde traktaties worden aan het einde van de dag uitgedeeld. En 

gezonde traktaties worden uitgedeeld en opgegeten. 

- Suggestie pagina 4:  

1) bij toezicht duidelijker formuleren dat dit niet over de lunch gaat.  Ook toevoegen dat 

contact met ouders worden opgenomen. 

2) mailadres diëtiste ontbreekt 

- Suggestie MR om bij Norlandia te informeren naar hun voedingsbeleid omdat zij het 

overblijven uitvoeren en ook te vragen wat zij tegenkomen bij de kinderen die overblijven. 

Deze informatie kan gebruikt worden om te bepalen of ook extra aandacht/beleid voor 

voeding bij het overblijven noodzakelijk/wenselijk is. 

De MR steunt het voedingsbeleid mits de besproken suggesties worden overgenomen. Wel 

wordt aangegeven dat communicatie over dit onderwerp erg belangrijk is. Bas onderschrijft de 

suggesties en zal deze verwerken.  

Bas wil de communicatie over dit onderwerp in delen aanbieden, eerst de pauzehap en vlak 

voor de vakantie aankondiging over verdere invoering. De exacte uitwerking wordt nog in de 

bouw overleggen besproken. 



9 WVTTK 

Koningsspelen 

Er hebben zich erg veel ouders aangemeld om te helpen; het materiaal is binnen. 

Initieel was er weerstand bij de leerkrachten vanwege de hoeveelheid niet ingepland extra 

werk; Bas heeft daarom veel van de organisatie op zich genomen. 

10 MR Jaarplan 

Aandachtspunt MR 2017-2018: volgen HGW – rapportcycli, andere zaken uit jaarplan bv. 

begrijpend lezen. 

Suggestie Jaap: specifiek agenderen oudercommunicatie. 

 

In zijn huidige vorm is het MR jaarplan nog niet goed genoeg om direct te kunnen gebruiken; 

dit behoeft verdere bespreking in de MR en verdere uitwerking. 

11 GMR 

De GMR-vertegenwoordigers geven een mondelinge toelichting op de recente GMR-

vergaderingen. 

Veel algemene stukken over nieuwe strategisch beleidsplan, personeelsbeleidsplan, nieuwe 

wettelijke verplichtingen (bv. klokkenluiders reglement, privacy). 

 

Er heeft weer een bespreking van de GMR met het voltallige bestuur plaatsgevonden. 

Eureka: uitkomst enquête vorige vergadering gedeeld. Daar komen vragen uit omdat de 

antwoorden (% pos/negatief) niet overal een duidelijk beeld geven.  

Door de scholen en algemeen directeur wordt hieraan gewerkt, maar nog geen duidelijkheid. 

 

GMR houdt dit voorlopig elke vergadering op de agenda. 

Er zijn nog technische uitdagingen om de notulen van GMR en PCSV beschikbaar te krijgen op 

de website. De PCSV-jaarrekening is goedgekeurd door de accountant. 

12 OR 

Geen OR vergadering. 

Volgende vergadering 18 mei:  

- Verslag vertrouwenspersoon (Sita) – mondeling 

- MR-jaarplan doornemen en onderwerpen verdelen over het jaar; PMR bespreekt met Bas 

high lights van jaarplan 

- Actie Bert: review jaarplan en bijwerken met verplichte stukken 

- Formatieplan 

- Taakbeleid 

- Evaluatie jaarplan 

- MR-vertegenwoordiger ipv Sita/Karin aangezien Sita voor Karin invalt en zij parttime gaat 

werken 

- Jaap zit aan 2e termijn 

 

22 juni: Schoolgids en jaarplan. 


