
NOTULEN en AGENDA MR-vergadering donderdag 22 september 2016 19.00-21.30  

  Omschrijving / doel van agendering directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

1 MR intern Voor bespreken vergadering door 

MR zonder directie 

Nee Meningsvorming 

1 Opening en 

mededelingen  

Aanvang 19:30. ja Informeren 

2 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 27 Juni 2016 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

3 Ingekomen 

stukken 

Geen.  Ja Nvt 

4 Nieuws van de 

directeur 

a) Introductie nieuwe directeur 

b) Overige mededeling 

Ja Informeren 

5 Personeel Nieuwe onderwijsassistent 

kleuters/groep 3 

Ja Advies 

6 WVTTK Overige onderwerpen voor directie Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

 MR Taken Vaststellen interne MR 

taakverdeling 

Nee Vaststellen door MR 

7 Verslag GMR 

 

Mondeling verslagWordt later 

schriftelijk verstrekt 

Nee Informeren 

8 Verslag OR 

 

Mondeling verslag 

Wordt later schriftelijk verstrekt 

 

Nee Informeren 

9 Rondvraag   Nee  

 

  



Notulen 

1 MR Intern 

Karin is er niet vanwege zwangerschap. Welke consequenties dat zal hebben voor haar werk en de MR 

is nu nog niet duidelijk. 

Jaco is afwezig met kennisgeving. Wij vinden dit zeer jammer. Bij de OR vergadering is Jaco niet 

geweest. Helaas had hij geen ander MR-lid gevraagd.  

Rico zal Jaco benaderen en uitleggen dat de vertegenwoordiging in de MR en de OR op deze manier erg 

in het gedrang komt. Ze zullen de consequenties hiervan bespreken. 

De aanspreektitel die de nieuwe conciërge, John van de Graaf, gekozen heeft, wekt bij sommigen 

bevreemding. Hij heeft hier een duidelijke reden voor (sterke positieve associaties mee met vroeger – 

conciërge die ‘tante’ was). Voorgesteld wordt om John in een nieuwsbrief zich te laten voorstellen en 

daarbij ook zijn aanspreektitel te laten uitleggen. 

Er wordt gevraagd of er een protocol is voor het vinden van klassenouders. In groep 2 was er één 

klassenouder die zelf een mail naar een aantal ouders uit groep 2 stuurde (niet naar allen) met het 

verzoek voor een tweede klassenouder. In andere groepen is dat anders gegaan. Bijv. een oproep om 

zich hiervoor te melden en daarna heeft de groepsleerkracht er 2 gevraagd.  

Het antwoord is dat er nog geen protocol is; dat is voor volgend schooljaar gepland. 

1 Opening met Bas 19.42 

Jaco en Karin afwezig met kennisgeving. 

2 Verslag vorige vergadering  

Laatste pagina ONL = Onderwijszorg Nederland 

Fysieke veiligheid => Bas gaat ernaar kijken; Bert koppelt de opmerkingen van MR 13 juni 2016 terug 

aan Bas. 

Zeil => Zijl. Komt van DZB (De Zijlbedrijven). Rico heeft nog wat spelfouten; apart te verwerken door 

secr. 

Goedgekeurd met aanpassingen. 

3 Geen 

4 Nieuws van de directeur 

a) Bas introduceert zichzelf aan de MR-oudergeleding en zij (Bert en Rico) introduceren zichzelf 

voor Bas. 

b) De zwangerschap van Karin is per mail aan ouders groep 5 bekend gemaakt. Via de nieuwsbrief 

zullen alle ouders worden geïnformeerd. 

Bas is goed gestart, een paar dingen zijn al anders gedaan; bv de jaaropening zonder ouders 

met alle kinderen. 

 

Voor de luistergesprekken zijn de vragen iets aangepast voor de bovenbouw om nadruk te 

leggen op driehoek ouders-kind-school. 

 

De start van Bas voelt goed, goede samenwerking met team. 

Met alle leerkrachten voert Bas een kennismakingsgesprek. 

 

Bas wordt gevraagd of hij het anders vindt dan op zijn vorige school. Sommige dingen zijn wel 

anders, bv handelingsgericht werken. Ook ICT was op zijn vorige school al heel ver ontwikkeld. 



De betrokkenheid van leerkrachten is hier steviger. Er wordt hier harder gewerkt door 

leerkrachten. Dit kan een ook gevaar zijn; misschien werken sommigen teveel. De werkdruk is 

hoog. 

 

Bas komt uit een groot bestuur; veel beleid etc. was al vanuit de stichting geregeld. Er was ook 

een adjunct en een directeur. Je moet hier meer zelf doen, maar je hebt ook meer vrijheid. 

 

Ouderbetrokkenheid: Bas zat al midden in een proces om dit meer vorm te geven met de 

stichting op zijn oude school (50 scholen in Lucas stichting). Ouderbetrokkenheid is daar een 

speerpunt. 

 

Stukken MR: Er is een verzoek vanuit MR aan Bas om stukken tijdig aan te leveren.  Bas vraagt 

of er een overzicht is met vaste stukken.  Dit moet er zijn; de secretaris gaat bij Bert Kroon 

navragen en in de MR-cursusmap nakijken. 

 

5 Onderwijsassistent 

 

Er waren 73 reacties op de vacature voor onderwijsassistent; op basis een selectie van 10 

kandidaten is een shortlist gemaakt van 3 personen waarmee sollicitatiegesprekken zijn 

gevoerd. 

 

Mevrouw Lisette Bollen is aangenomen; zij woont vlak bij school. Zij is leerkracht, heeft de 

SEN-opleiding gevolgd en heeft eigen bureau voor coaching. Afgesproken is dat zij 4 dagen van 

9-12 gaat werken. Het aantal uren dat ze werkt wordt niet helemaal gedekt door de extra 

subsidie voor het opnemen van kinderen van vluchtelingen die in Nederland zijn toegelaten. We 

hebben recht op 39 weken; tot de zomer is 41 weken met vakanties maar ze is 3 weken weg 

dus blijft hele schooljaar. 

 

Voor een zorgleerling is via KPN het “klasgenoot” systeem in bruikleen verkregen. Hiermee kan 

hij vanuit huis toch de les in de klas volgen. Het systeem bestaat uit een camera en 

beeldscherm in de klas in combinatie met een laptop thuis en werkt over Internet. 

 

Er is een vraag over de toewijzing van extra gelden door bestuur voor een onderwijsassistent. 

Bas weet hier nog niet van (20 uur?). Bas gaat dit navragen bij Iepko. 

 

6 WVTTK/ overige onderwerpen 

 

Oude website werd beheerd door een vrijwilliger; deze persoon echter is vaak in buitenland en 

het bijwerken van de site gaat moeizaam. Mede daarom is besloten voor alle PCSV-scholen over 

te gaan naar een nieuwe website die door een professionele partij wordt beheerd: 

SocialSchools. Het streven is de nieuwe website klaar te hebben rond de herfstvakantie.  

 

Het verspreiden van alle klassenlijsten onder alle groepen vindt Bas, vanuit privacy oogpunt 

niet wenselijk. Ook moet je vanuit privacywetgeving toestemming hebben. 

Na discussie wordt een compromis gevonden in het vragen van toestemming (wie bezwaar 

heeft, verleent geen toestemming) aan de ouders en het beperken van uitdelen lijsten van 

alleen de eigen groep. 

 

De aanmelding van klassenouders verloopt niet even goed in alle groepen, waardoor niet 

iedereen kans krijgt om te reageren; voorstel is om hierover afspraken te maken.  

 

De verjaardagen in de maandbrief zijn min of meer per ongeluk weggevallen; vanuit de 

oudergeleding wordt aangegeven dat dit erg leuk is. Sommige leerkrachten gebruiken dit ook 

als geheugensteuntje. Bas neemt dit mee en komt erop terug. 

 



Ome John: sommige ouders vinden de aanspreektitel “ome” vreemd. Er is immers geen 

familiaire band. Dit is ook door een aantal leerkrachten besproken en de associaties wisselen 

sterk per persoon.  Bas geeft aan dat dit vanuit John zelf komt, vanwege associaties met het 

verleden. Het voorstel is om in de volgende maandbrief een stukje ter introductie te laten 

schrijven ter introductie, waarin ook deze manier van aanspreken wordt uitgelegd. 

 

De vergaderdata voor het komend schooljaar worden met Bas besproken en voor een paar 

vergaderingen aangepast. 

 

ACTIE Bert: vergaderdata MR opnemen in agenda + notulen. 

 

Ma 7 november -> voorstel verplaatsen naar 10 November; navragen bij Karin 

Do 19 Januari 

Do 9 Maart 

Do 20 april 

Do 8 juni 

Do 22 Juni (ipv 26 juni) 

 

7 MR Taken 

 

OR-bezoek 

 

Jaap stelt voor dat we de OR laten weten dat we het jammer vinden dat wij niet bij de OR-

vergaderingen zijn. Mail OR + vergaderdata en laatste verslag. 

Definitieve vaststelling volgende vergadering. 

 

Mocht Jaco besluiten dat hij wil stoppen, dan schrijven we direct een vacature uit. 

 

8 Verslag GMR 

 

Eerste vergadering nieuwe jaar gehad. 

Aan bod:  

- Er komen wijzingen vanuit overheid in (G)MR-reglement 

- Binnenkort kennismakings-/open- gesprek GMR, directie, bestuur 

- Informatievoorziening vanuit directie/bestuur niet optimaal 

- Inspectie opmerking PCSV dat communicatie met belanghebbenden beter kan; 

- Dat is aanknopingspunt voor discussie met directie 

- Ter voorbereiding is stuk geschreven 

- Vervangingspool loopt als pilot; praktijk is weerbarstig. Loopt via bureau; via software. 

- Eureka besproken; leerkrachten zouden nagevraagd; was nog niet gebeurd. GMR kan 

vragen aanleveren. Iepko zorgt voor enquête; 

- Er moet een nieuw integraal personeelsbeleid plan worden opgesteld omdat aanpassingen 

nodig zijn vanwege wetgeving. Er zijn gesprekken geweest over hoe de GMR er bij 

betrokken wil zijn. Wordt in delen met GMR besproken; 

- Informatievoorziening financiën: het blijkt dat GMR recht heeft op inzage in fin. gegevens. 

Volgende vergadering wordt GMR uitgelegd wat dat is. Alg dir. maakt voor iedere 

bestuursvergadering financieel verslag/samenvatting voor bestuur; 

- Discussie over taken; voorzitterschap naar Ronald; secr. bleef heikel punt; Albert blijft 

verslag doen; Jaap en Arnoud zullen op toerbeurt het secretariaat doen. 

- Website besproken. 

 

9 OR  

Geen vertegenwoordiging; geen informatie. 



10 Rondvraag 

Geen. 

Actiepunten 

Bert: Mail OR + vergaderdata en laatste verslag. (annemarie@vanesveld.com) 

Bert: jaarverslag afmaken voor volgende vergadering 

Ria: OR Personeelsafvaardiging 

Karin: vervanging Karin  

Jaap en Ria: stukje voor personeelsgeleding over MR 

 

 

mailto:annemarie@vanesveld.com

