
NOTULEN: MR-vergadering donderdag 4 juli 2019 19.00-22.00 teamkamer 

Aanwezig: Ria, Marja en Sita (personeel), Bert, Rico, Martijn (ouders) 

 Onderwerp Omschrijving / del van 

agendering 

directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

0 Interne 

voorbespreking 

Interne voorbespreking Nee Discussie 

1 Opening en 

mededelingen  

Aanvang 19.30 

 

Ja  

2 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 14 maart 2019 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

3 Ingekomen stukken Geen Ja Nvt 

4 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur 

 

Ja Informeren, 

discussie waar 

nodig 

5 Schoolplan 2019-

2023 

Meerjarenplan schoolbeleid, 

afgeleid van PCSV beleid 

Ja Advies 

6 Jaarplan 2019-2020 Uitwerking schoolplan voor 

komend schooljaar 

Ja Advies 

7 Formatie Formatieplan 2019-2020 Ja Instemming PMR 

8 WVTTK / Rondvraag Overige onderwerpen voor 

directie uit voorbespreking of 

overige korte vragen niet 

geagendeerd 

Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

9 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 

Wordt later schriftelijk 

verstrekt 

Nee Informeren 

10 Verslag OR 

 

Mondeling verslag 

 

Nee Informeren 

11 Rondvraag   Nee  

 

  



0 Intern 

Voorstel is om te focussen op meerjarenplan, jaarplan is door PMR uitgebreid doorgenomen. PMR heeft 

hier de nodige opmerkingen bij die nog door Bas moeten worden verwerkt. Het jaarplan is alleen PMR 

instemmingsplichting en de verwachting is dat Bas dit na aanpassing met PMR bespreekt volgende 

week.  

Discussie over redigeren van schoolgids qua lay-out en formulering. Het is niet waarschijnlijk dat dit 

nog dit jaar met Bas gaat lukken. Besloten wordt dat in de notulen wordt opgenomen dat de schoolgids 

inhoudelijk is goedgekeurd en dus instemming verleend en de lay-out/formulering als actiepunt voor 

nieuwe (interim)directeur op te nemen. Voor de goede orde wordt Bas in deze vergadering gevraagd 

wat de status van de opvolging van de actiepunten is met het verzoek de definitieve versie naar Rico 

te sturen. Op basis van akkoord Rico verlenen de ouders instemming. 

Actiepunten:   

1) MR vergadering Schoolgids lay-out/formulering op agenda 

2) Overzicht zittingstermijnen in jaarverslag 

3) Opnemen aanwezigheid vergadering boven aan notulen vergadering 

Opening  

 

Om 19.59 opent de voorzitter de vergadering in aanwezigheid van Bas (directeur). 

De voorzitter wil proberen om uiterlijk om 22 uur klaar zijn. De vergadering steunt dit voorstel. 

2 Notulen vorige vergadering 

Ria en Marja hebben tekstuele opmerkingen op papier aan secretaris gegeven ter verwerking. 

Laatste pagina: actie lay-out schoolgids => vervalt en gaat naar volgend jaar (afgedekt door actiepunt 

uit interne bespreking). 

De ouders verlenen instemming voor de schoolgids onder de voorwaarde dat deze nog voor een laatste 

check naar Rico wordt gestuurd. 

Met deze aanpassingen zijn de notulen akkoord.  

4 Mededelingen 

De nieuwe interim directeur Gejo komt dinsdag voor de overdracht en komt dan ook kennismaken met 

team. 

De procedure voor een nieuwe algemeen directeur is een vergevorderd stadium en het lijkt te lukken 

om op korte termijn nog een algemeen directeur. De gekozen kandidaat is op de hoogte gesteld, maar 

moet nog bevestigen en er moet nog een arbeidsvoorwaarden plaatsvinden.  De andere kandidaat 

wordt niet geschikt geacht, dus als het niet lukt met de gekozen kandidaat moet er een nieuwe 

procedure worden gestart. De geselecteerde kandidaat krijgt een aanstelling voor 3 dagen per week. 

5 Schoolplan 2019-2023 

Dit document is een meerjarenplan met doelen op hoofdlijnen en heeft instemming van de hele MR 

nodig. Vanwege het belang wordt dit vanavond inhoudelijk met hele MR besproken. Afgesproken wordt 

alleen op inhoudelijke punten in te gaan, niet qua formulering (tenzij noodzakelijk voor de inhoud).  

Sita geeft haar versie met tekstuele opmerkingen aan Bas ter verwerking zodat dit niet en detail in de 

vergadering besproken hoeft te worden. 

Sita heeft het verzoek om dit soort stukken voortaan eerst met een select deelgezelschap van de MR te 

bespreken zodat er een meer definitieve versie op de MR vergadering wordt ingebracht. Bas vindt dit 

een goed idee, echter vanwege tijdsdruk is dit niet gelukt. 



De PMR heeft opmerkingen op schrift gesteld met het verzoek aan Bas om deze te verwerken en 

daarna nog een keer met de PMR te bespreken. Bas wil dit proberen, maar kan niet toezeggen of het 

helemaal lukt. Tijdens de vergadering wordt het stuk inhoudelijk doorgenomen en op punten 

gecorrigeerd (zie opmerkingen in het document). Geconstateerd wordt dat de formulering van de 

“aandachtsgebieden” niet voldoende duidelijk is: het is niet duidelijk wat al is gerealiseerd, wat nog 

moet worden gerealiseerd en welke prioriteit/fasering zaken hebben.  In zijn huidige vorm loopt dit 

door elkaar en wordt dit alleen duidelijk op basis van de discussie en toelichting van de directie.   

Bas licht toe dat de aandachtsgebieden zijn tot stand gekomen op basis van een soort 

brainstormsessie met het team waarbij leerkrachten verschillende punten hebben mogen scoren en de 

hoogste scorende punten zijn opgenomen in het plan. Deze methode volgt uit de aanpak van WMKPO. 

Er heeft geen terugkoppeling/overleg plaatsgevonden over de uitkomsten van de brainstrom sessie- 

achteraf gezien had deze stap wel moeten plaatsvinden als tussenstap voor het formuleren van de 

doelen in het document.  

Hoewel de MR moeite heeft met het stuk in zijn huidige vorm, is de algemene indruk dat er inhoudelijk 

geen onjuistheden in staan.  Om het proces niet te blokkeren en te voldoen aan wettelijke 

verplichtingen (het schoolplan moet aan de inspectie worden gezonden), wordt besloten instemming te 

verlenen onder de voorwaarde dat: 

1) De concrete opmerkingen van vanavond worden verwerkt 

2) Met de nieuwe directeur (definitieve opvolger niet interim directeur) naar de formulering van 

het stuk en met name de doelen/ prioritering te kijken en af te stemmen op welke wijze het 

plan concreter wordt gemaakt. 

3) De PMR het jaarplan 2019-2020 kritisch doorneemt en in overleg met de directeur aanpast tot 

een stuk waarop ze instemming kunnen verlenen. Hierbij nemen ze expliciet ook de discussie en 

aanpassingen in het schoolplan die tijdens de MR vergadering zijn besproken, mee. 

6 Jaarplan 

Dit wordt niet meer in de vergadering besproken maar als overeengekomen in punt 5 door de PMR 

opgepakt buiten de vergadering om. 

7 Formatie 

Toelichting Bas: het stuk bij de agenda is de groepsindeling en niet de formatie 

De formatie is eigenlijk het werkverdelingsplan en dat is nog niet afgerond. Dit bevat invulling van alle 

taken en werkzaamheden. Bas is nu in gesprek met alle teamleden over de invulling van hun 

arbeidstijd. 

Dit wordt geagendeerd op de volgende MR vergadering. 

Een aandachtpunt is de terugkeer van Karin waarbij zij in voor het komende jaar andere taken dan 

lesgeven krijgt. Dit is mogelijk omdat het PCSV bestuur budget ter beschikking heeft gesteld om extra 

personeel aan te trekken. 

Hiermee kan de formatie niet volledig worden afgerond omdat de invulling van Karin’s taken pas bij 

haar terugkeer wordt ingevuld. Omdat de invulling van haar taken invloed op de werkvloer kan hebben 

is het van belang dat de PMR hierbij wordt betrokken. 

Actiepunt: agenderen formatie op 1e MR vergadering in September 

8 WVTTK 

Schoolgids eerder besproken. 

Rico vraagt of Martijn bereid is in de GMR plaats te nemen. Martijn vindt dit lastig vanwege de 

voorbereiding. De vraag is of Martijn bereid is in ieder geval hier mee te beginnen. Martijn wil dit voor 

een jaar wel proberen. Onder voorbehoud van overleg met zijn familie. 



9 GMR 

Sita stuurt het verslag nog rond. 

10 OR 

Martijn stuurt notulen rond. 

Rico meent in het verslag gezien te hebben dat Poldersport niet tevreden was over het werken met 

gemengde groepen, terwijl de ervaring juist is dat het wel als positief. 

Actiepunt: secretaris plant vergaderdatum in September op basis van de werkdagen van de nieuwe 

interim directeur Gejo. 

Sollicitatiecommissie: het voorstel is om Rico namens de MR in de commissie te plaatsnemen. Rico zit 

dan niet meer in de MR maar hiervan kan worden afgeweken met instemming van de MR 

oudergeleding. Besloten wordt dat naar de beschikbaarheid van Rico en Martijn wordt gekeken als de 

commissie interviews plant. 

Sita blijft niet langer in de MR en GMR.  Ze heeft destijds aangegeven Karin’s verlof op te vangen. Ze 

wil het netjes afronden en de eerste vergadering in September nog aanwezig zijn en als het echt moet 

de tweede ook nog. Daarna houdt het op een moet er vervanging zijn geregeld. 

Sluiting om 22.28. 


