
VERSLAG MR-vergadering donderdag 19Januari 2017 19.00-21.30 - AGENDA 

  Omschrijving / doel van agendering directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

0a MR 

Jaarvergadering 

Jaarverslag 2015-2016 Nee Vaststellen 

0b MR intern Voor bespreken vergadering door 

MR zonder directie. 

Welkom nieuw MR Lid Martijn 

Dozy. 

Nee Meningsvorming 

0c MR foto Foto van de huidige MR Nee Uitvoeren 

1 Opening en 

mededelingen  

Aanvang 19:30. Ja Informeren 

2  MR Jaarverslag 2015-2016 - 

toegankelijk voor alle ouders 

Ja Instemming MR 

3 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 22 September 2016 en 

10 November 2016 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

4 Ingekomen 

stukken 

Geen Ja Nvt 

5 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur Ja Informeren 

6 Begroting Concept begroting ter informatie en 

meningsvorming door 

(voorbereiding advies) 

Ja Meningsvorming 

7 WVTTK Overige onderwerpen voor directie 

uit voorbespreking of WVTTK 

Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

8 MR Werkwijze Ingebracht door Ria – discussie, 

mogelijke integratie met jaarplan 

Nee Meningsvorming 

8 MR Jaarplan Bespreken voorstel MR jaarplan; 

discussie over aandachtspunten 

Nee Meningsvorming 

11 Verslag GMR 

 

Mondeling verslagWordt later 

schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

12 Verslag OR 

 

Mondeling verslag 

(verslag Sept2016 + agenda 

Januari 2017 bijgevoegd) 

Nee Informeren 

13 Rondvraag   Nee  

 

\  



CONCEPT VERSLAG MR-vergadering donderdag 19Januari 2017 19.00-21.30 

0. Opening interne MR- vergadering (voorbespreking) om 19:00u. 

 

Het nieuwe MR-lid Martijn Dozy kon vandaag helaas nog niet aanwezig zijn.  

Alle andere MR-leden zijn aanwezig 

De voorzitter heet Sita speciaal welkom als vervanging van Karin. 

0b MR Jaarverslag 2015-2016 

Het concept jaarverslag wordt besproken en een aantal kleine aanpassingen wordt direct 

 verwerkt door de secretaris.  

1 - 19.30 Opening MR-vergadering met directeur. 

2 MR Jaarverslag 

 

De directeur heeft geen opmerkingen over het jaarverslag.  

Hiermee wordt het MR Jaarverslag goedgekeurd. 

De secretaris draagt zorg voor publicatie op de website.  

 Actiepunt Bert: jaarverslag op website. 

3 Verslag vorige vergadering 

De aangepaste conceptverslagen van 22 september en 10 november worden besproken en met 

 wat kleine aanpassingen goedgekeurd.  

  

 De secretaris draagt zorg voor publicatie op de website.  

 Actiepunt Bert: notulen op website. 

4 Ingekomen stukken - geen 

5 Mededeling van de directeur 

Er is een nieuwe collega aan de slag gegaan in groep ter vervanging van Karin Vletter tijdens 

haar zwangerschapsverlof: Sébastiaan Zaalberg.  

Sébastiaan gaat fulltime werken (Karin heeft aanstelling van 0,915). Bas heeft dit met Iepko 

besproken en hij is akkoord. Marja staat nu elke woensdag voor groep 3. Saskia gaat woensdag 

in de1x per 2 weken muziekles geven aan alle groepen. 

Sébastiaan blijft tot eind van dit schooljaar. Karin wil graag in een halve baan terugkomen.  

Het Steunfonds van de PCSV heeft geld ter beschikking gesteld voor een impuls van het 

muziekonderwijs op de 3 PCSV-scholen. Saskia gaat een meerjarenplan opstellen. 

Tijdens nieuwjaarsbijeenkomst voor het PCSV-personeel is er een studiemiddag muziek 

geweest. Het idee is om leerkrachten te coachen maar ook externe expertise in te huren. Ook 

wordt geprobeerd gebruik te maken van subsidie van het fonds voor cultuurontwikkeling; € 

20kVoorwaarde is dat school ook zelf €20k investeert. Dit zou dan kunnen met het geld van de 

Steunstichting. Wel zijn er de nodige voorwaarden verbonden aan de subsidie van het fonds 

voor cultuurontwikkeling. Bij het uitwerken van de subsidieaanvraag en het muziek-plan moet 

worden bekeken of dit haalbaar is (één van de aspecten is extra werkdruk voor leerkrachten).  

De nieuwe website is actief. De ervaringen zijn grotendeels positief, maar er zijn nog punten die 

aandacht behoeven. Het bedrijf SocialSchools beheert de website. Het plan is om ook 

ouderplatform bij hen af te nemen. Hierover is nog een beleidsvergadering met de PCSV-

scholen. 



Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de oudercommunicatie. De werkgroep is hier nog 

volop mee bezig, dus inhoudelijk kan Bas nog niets delen met de MR. Bas heeft via de 

nieuwsbrief een open uitnodiging gedaan aan de ouders voor een gesprek 

(ouderklankbordgroep). Er zijn 3 thema’s die op 3 aparte dagen worden behandeld: 

oudercommunicatie, mediawijsheid en gezonde school. 

In de vorige vergadering maakte Bas al melding van het plan om van 3 rapporten naar 2 

rapporten per jaar te gaan. Bas wilt dit onderwerp graag op volgende MR-vergadering 

bediscussiëren met MR. De doelstelling is om een open gesprek te hebben. Bas kan dit 

gebruiken als input voor de verdere uitwerking van het plan. De doelstelling is de nieuwe 

werkwijze komend schooljaar in te laten gaan. 

Binnen de PCSV (scholen) lopen de Ouder Tevredenheid Peiling (OTP), leerkracht- en 

leerlingvragenlijsten cycli verschillend. Het plan is om PCSV-breed in januari 2018 weer een OTP 

af te nemen, tegelijkertijd met de andere twee PCSV-scholen. Daarna wordt hij elke twee jaar 

afgenomen. 

Een discussie volgt over het vervolg op de OTP van vorig jaar waarvan de resultaten niet altijd 

konden worden geplaatst door het team. Er wordt nu gewerkt aan nieuwe plannen en inspraak 

ouders – klankbord. De MR geeft aan dat terugkoppeling naar ouders over wat de nieuwe 

plannen zijn en wat uit het gesprek met ouders (klankbordgroep) is gekomen, belangrijk is. 

Concrete vraag is of er dit jaar door de directie de oudertevredenheid nog wordt gemeten. 

Antwoord: Bas legt uit dat dat niet is gebeurd omdat er dan teveel OTP’s achter elkaar komen 

en hij inde komende geplande gesprekken met ouders (klankbordgroep bijeenkomsten) wel 

goed wil luisteren.  

 

6 Begroting 

De MR vindt de begroting in zijn huidige vorm niet voldoende duidelijk om te bespreken. Er is 

geen mogelijkheid om de gepresenteerde begroting te vergelijken met een realisatie en 

begroting van het vorige jaar. 

Als voorbeeld voor de vorm waarin de MR het graag zou willen zien wordt de begroting van 

2016 als voorbeeld aan Bas gegeven. Ook wordt expliciet verzocht aan te geven op welke wijze 

de PPO gelden worden ingezet, aangezien dit geoormerkt geld is. Over de besteding hiervan 

moet specifieke verantwoording worden afgelegd aan PPO. 

Ook worden vanuit de PMR zorgen geuit over de beloning van LB-leerkrachten en met name het 

verschil tussen LA- en LB-leerkrachten.  

Actiepunt Jaap: meenemen beloning LB-leerkrachten PCSV. 

Nieuw Meubilair groep 3: twee offertes zijn binnen, maar er moeten officieel 3 offertes zijn 

omdat het bedrag boven de 1.000 euro is. Bas vraagt nog een extra offerte aan. Bas verwacht 

uiterlijk binnen enkele weken te bestellen. De MR geeft aan dat als er een (wettelijke) eis om bij 

bedragen boven1.000 euro drie offertes aan te vragen, er daadwerkelijk (tijdig) drie 

vergelijkbare offertes moeten worden aangevraagd, zodat een goede afweging kan worden 

gemaakt bij welke leverancier te bestellen. 

7 WVTTK 

De MR stelt voor de vergadering van 8 juni te verplaatsen in verband met afwezigheid van Rico. 

De vergadering wordt voorlopig naar 18 mei verplaatst. Bert kan nog niet met zekerheid 

aangeven dat hij op 18 mei aanwezig kan zijn. Zodra dit duidelijk is beslissen we welke de 

definitieve vergaderdatum wordt. 



Bas wordt gevraagd wat het beleid is ten aanzien van het geven van een 10 op het rapport. Dit 

naar aanleiding van de mededeling van een kind dat er in de klas was verteld dat er geen 10-en 

op het rapport worden gegeven voor de kernvakken. Bas legt uit dat dit klopt. Behalve voor 

topografie wordt er geen 10 op het rapport gegeven. Het idee is dat het rapportcijfer op meer is 

gebaseerd dan de toetscijfers alleen. Hoewel het team er nog niet helemaal uit is, hoe dit beleid 

moet worden ingevuld is dit vast ingevoerd. Dit wordt de komende tijd nog verder uitgewerkt in 

combinatie met het plan om naar 2 rapporten te gaan. Op korte termijn is het van belang het 

huidige beleid aan de ouders te communiceren. Actie Bas: in de nieuwsbrief uitleggen.  

Vakantierooster: het vakantierooster voor komend jaar staat in de nieuwsbrief. Dit moet 

eigenlijk door de MR worden vastgesteld. In de praktijk wordt het rooster vastgesteld door het 

directeurenberaad Voorschoten (waarbij rekening wordt gehouden met de vakanties van het 

middelbaar onderwijs in Leiden). De MR kan zich vinden in deze werkwijze en stemt bij deze in 

met het vakantierooster. 

Bas geeft aan dat zich tot nog twee ouders hebben aangemeld voor de klankbordgroep. Bij 

onvoldoende reacties gaat Bas zelf ouders benaderen. 

De nieuwe opzet van de kerstviering is over het algemeen goed ontvangen. De oudergeleding 

van de MR vindt de filmpjes en foto’s die op de website zijn geplaatst erg leuk. 

8 MR Werkwijze en Jaarplan 

Ria heeft een voorstel ingediend voor het aanscherpen van de werkwijze van de MR. 

Aanpassen: concept verslag <10 dagen na vergadering (in plaats van 7 dagen). 

Sita heeft een voorbeeld model jaarplan van de Fortgens (uit 2014) dat compacter is dan het 

huidige concept. Sita zal de digitale versie mailen naar de MR leden ter bespreking op de 

volgende vergadering.  

11 Verslag GMR 

Korte weergave van de belangrijkste onderwerpen van de meest recente GMR-vergadering. Het 

meest recente goedgekeurde verslag is van 12 september en dat is met de MR gedeeld voor 

deze vergadering. 

Vervangingspool: experimenten, meer in de richting zoals we willen; minder werk voor de 

directie en een grotere groep invallers beschikbaar.  

GMR-bijeenkomst met bestuur: dit is een vervolg op een eerdere bijeenkomst; de GMR heeft 

input gegeven over het integraal personeelsbeleidsplan. Ook is over de communicatie tussen 

bestuur-directie-GMR gesproken: pijnpunten en wensen op dit gebied zijn besproken. 

Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om aansluiting te zoeken bij andere scholen. 

Dit vanwege de mogelijk noodzakelijke schaalvergroting. Rico is hierbij betrokken. Iepko houdt 

de GMR op de hoogte. 

Er wordt momenteel een nieuw strategisch beleidsplan geschreven (met ondersteuning door een 

extern organisatie) Dit wordt in delen met de GMR besproken. 

12 Verslag OuderRaad (OR) 

De goedgekeurde verslagen van de OR dateren van enige tijd geleden en alle activiteiten 

hebben inmiddels plaatsgevonden.  

 

Deelname van een MR-ouderlid aan de OR-vergaderingen is lastig omdat Martijn niet kan op 

maandagen, Rico’s vrouw in de OR zit en Bert (mogelijk) niet alle data kan in verband met 

zakenreizen naar het buitenland. Dit is een actiepunt voor de volgende vergadering. 

 



13 Rondvraag 

 Sita geeft aan dat ze het erg leuk vond weer aan een MR-vergadering deel te nemen. 

 


