
NOTULEN MR-vergadering donderdag 14 maart 2018 19.00-22.00 teamkamer 

 Onderwerp Omschrijving / doel van 

agendering 

directeur 

aanwezig? 

- instemming  

- advies 

- meningsvorming 

0 Interne 

voorbespreking 

Interne voorbespreking Nee Discussie 

1 Opening en 

mededelingen  

Aanvang 19.30 

Tijdelijke vervanging Karin 

door Sita  

Ja  

2 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 24 januari 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 Schoolvakanties 

2019-2020 

Vaststellen data Ja Instemming 

6 Uitslag 

Oudertevredenheids-

peiling 

Discussie met MR over 

uitkomsten.  

Ja Discussie 

7 Schooltijden Herziening schooltijden Ja Discussie, 

afstemmen vervolg 

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 

[Discussie door Marja genotuleerd] 

Het punt omtrent de timing en inhoud van rapporten/ rapportgesprekken wordt naar volgende 

vergadering doorgeschoven, 

1 Opening 

Om 19.40 opening, Sita welkom. 

Sita is vervangt Karin tijdelijk wegens zwangerschap. Indien Karin weer terugkomt geeft Sita haar plek 

weer op ten gunste van Karin. 

2 Verslag 

Bij het punt over aftreden van Ria en Rico wordt opgemerkt dat niet duidelijk is/ nagekeken moet 

worden in het reglement wat de minimale periode is dat iemand uit de MR moet zijn voordat je weer 

verkiesbaar bent.  

[Secretaris: op grond van artikel 5 lid 3 MR Reglement PCSV Kan je ten hoogste 6 jaren deel uit maken 

van de raad. Na een onderbreking van minimaal een jaar ben je weer herkiesbaar.] 

Actiepunt Bert: vragen begroting met Bas bespreken  

Actiepunt: vergaderdata in verslag en agenda opnemen 

 Verslag goedgekeurd 

3 Ingekomen stukken 

Brief familie Van den Berg. 

De brief is gericht aan Iepko en hij heeft hiervoor input nodig van Bas en de MR. 

De brief bevat kortweg 3 punten; 1) studiedagen planning 2) meedoen/ steun aan stakingen 3) naar 

huis sturen groep 3 en groep 8 i.v.m. ziekte. 

Bas licht de antwoorden die aan de familie van den Berg zijn gestuurd toe. 

1) Studiedagen 

Studiedagen zijn lastig te veranderen omdat iedereen verwacht wordt aanwezig te zijn en dat mag je 

alleen van docenten vragen als dat aan het begin van het schooljaar wordt vastgelegd. 

De combinatie van studiedag en staking in 1 week valt ook niet goed voor ouders. 

Naar mening van de MR helpt in elk geval uitleg aan ouders dat bewust gekozen is voor spreiding van 

de studiedagen – wisselende dagen in verband met deeltijders. 

2) Staking 

De staking wordt gesteund door PCSV. Als actie gaat Fortgens met 5 personeelsleden naar Forescate 

om te helpen met ouderen. De krant komt langs en er komt ook een stukje in Social Schools. Er gaan 

drie lk naar het Malieveld. De meerderheid wilde staken dus heeft Bas besloten dat de school dichtgaat 

voor leerlingen. LK die niet staken doen ander werk. 

3) Ziekte 

Maandag was Karin ziek; vervanging door Conny en Ria groep 8 

4 Nieuws directeur 

Zie notulen 24 januari: er is een camera. Sinds de camera er hangt hebben we geen last meer. 



Opvang/ TSO: gesprek met Natasja van Norlandia. Sinds 2 en 3 weken TSO-medewerkers worden 

actief gecoacht; 1x per twee weken bezoek. Elke dag iemand van “Double sport” om met kinderen 

spellen en sporten te doen. Over 3 weken creëren we een moment waarop TSO-medewerkers en 

afgevaardigden van het team met elkaar in gesprek kunnen. Dit om duidelijk te maken wat er niet 

goed loopt en herinnering aan de afspraken. 

De Regenboog heeft een andere overblijf aanbieder dan Norlandia gekozen en de Emmaus twijfelt. De 

medewerkers die “over” zijn worden verdeeld over de andere scholen. 

Studiedag IPC: assessment for learning: hoe beoordeel je resultaten, hoe hou je voortgang bij. 

Hiervoor is een externe uitgenodigd.  

Gesprek over schooltijden gevoerd. 

De kleuterleerkrachten hadden een studiedag over gebruik iPads in het onderwijs. 

Bas is bezig met “grote” stukken; sommigen hebben tijd nodig en sommige zijn blijven liggen. Hij is 

begonnen met schoolgids. Bas wil wat hij dan af heeft volgende vergadering vast bespreken. 

Aan het schoolplan is in de teamvergadering 4x aandacht besteed: visie, missie, kernwaarden. Wordt 

komende teamvergadering besproken en ook in de MR 

Formatie: een eerste inventarisatie van beschikbaarheid voor volgend jaar is afgerond. Iedereen wil 

graag zelfde groep houden. 

Werkdrukverlichting: in de volgende studiemiddag wordt besproken hoe dit wordt ingevuld. 

Het was €155 euro per leerling, her zou €220 per leerling gemiddeld zijn maar wordt €275 per leerling. 

(Het eindbedrag over 3 jaar is gelijk beschikbaar vanaf dit schooljaar). 

Karin gaat in juni met zwangerschapsverlof. Er is een LIO-stagiaire, een man die zijn stage afrondt op 

de Gevers in juni en Karin kan vervangen zodra hij klaar is en dus bevoegd. Karin is wel van plan terug 

te komen maar neemt 1 dag ouderschapsverlof op. 

Cindy, onderwijsassistente begint per 1/9 met PABO en blijft hier werken. Wordt ook gedeeltelijk 

vanuit PCSV ondersteund. Na behalen diploma moet ze nog 2 of 3 jaar hier blijven werken. 

Iepko vertrekt. Directeuren hebben aangegeven dat ze goed willen kijken naar de organisatiestructuur 

van de PCSV, bv of er meer fte naar directeuren en voor hoeveel tijd een bovenschoolse directeur 

moet terugkomen. Op korte termijn gaat het bestuur met de PCSV directeuren praten. 

Bij de laatste GMR-vergadering was er niemand van de personeelsgeleding. Juist nu is dat belangrijk. 

De GMR-afvaardiging stuurt een mail naar secretarissen MR. 

Steunstichting: deze steunt het voorstel om vanaf volgend jaar met vakleerkracht te gaan werken. 

Volgend jaar nog bestaande vakleerkrachten i.v.m. bestaande contracten. Vanaf 2021-2022 

gezamenlijk zoeken naar nieuwe vakleerkracht. 

Nelleke /gymleerkrachtgroep 7 en 8 wil graag uitbreiding. Het voorstel is dit te gebruiken voor de 

kleuterleerkrachten (dus “gym” lessen laten verzorgen voor kleuters) in het kader van 

werkdrukverlichting.  

5 Schoolvakanties 

Meivakantie: in principe 1,5 week maar gekeken is of 3 dagen ook kunnen uit “marge-uren”. 

Voor alle scholen kan dit, behalve voor de Nuts. 

PMR vindt twee weken meivakantie goed oudergeleding ook. 

De studiedagen zijn na de vakanties geprikt omdat IPC van vakantie tot vakantie loopt. Dit levert tijd 

op voor voorbereiding nieuw thema. De planning van de studiedagen wordt nog nader bekeken om 

met alle belangen en afhankelijkheden rekening te houden. 



De schoolvakanties worden goedgekeurd. 

Met de communicatie over vakanties zal ook uitleg worden gegeven over planning studiedagen. 

6 OTP 

Volgend jaar komt er een nieuwe vragenlijst; dit jaar was er een erg laag respons percentage. Ook de 

communicatie rondom de vragenlijst was niet voldoende. 

Tegelijkertijd zijn er wel duidelijke signalen te halen uit de antwoorden die wel zijn gegeven. 

Bas gaat nog met het MT kijken welke vragen mogelijk zin volle informatie geven ook gerelateerd aan 

huidige thema’s. 

Een voorbeeld is “voldoende rapportbesprekingen” deze scoort onvoldoende en sluit aan bij discussie in 

de MR voorafgaand aan de vergadering. Dit is een punt dat op de MR-agenda moet terugkomen. 

7 Schooltijden 

Vorige vergadering uitgebreid besproken en MR nog niet helemaal uit. 

Bas heeft er naar aanleiding van de studiedag afgelopen maandag over nagedacht: 1e stap wat hem 

betreft is te kijken of er bij ouders draagvlak is. 

Er is besloten dat de schooltijden komend schooljaar niet veranderen. 

Dit onderwerp komt volgend jaar weer op agenda MR tenzij er eerder iets te melden is. 

8 Rondvraag 

Het is opvallend dat meerdere groepen vaak erg laat uit zijn om 15.15, vaak pas tegen half vier. 

Vanuit de leerkracht wordt aangegeven dat stipt 15.15 niet haalbaar is als de lessen om 15.15 zijn 

afgelopen, maar na half vier is te laat. De leerkrachten nemen dit mee. 

Martijn heeft een vraag over oefenbladen woordenschat ter voorbereiding op toets in groep 4. Dit is op 

verzoek van ouders, alles wordt op school behandeld en thuis voorbereiden is niet nodig. Graag voor 

een volgende keer op de MR-agenda, hoe hier mee om te gaan ook als ouders hier om vragen.  

Bas heeft gesprek gehad met lk groep 4 over dit onderwerp. Kan ook aan communicatie liggen. 

Eerst in team en dan terugkoppelen MR. 

Rico vraagt zich of kinderen “onder kunnen duiken” bij groepsopdrachten – dus niets doen maar 

anderen het werk laten doen. Vanuit het team wordt aangegeven dat leerkrachten hier op letten. 

Daarnaast worden onderwerpen als topografie gebruikt om de vaardigheid om concrete kennis te leren. 

Verder zitten In IPC al heel veel vaardigheden zoals begrijpend lezen. 

Bas zegt dat in juni waarschijnlijk een extern iemand voorlichting over IPC geven – in combinatie met 

afronding IPC-fase 

 

MR en OR vergaderingen: niets bijzonders te melden, verder vanwege tijd doorgeschoven naar 

volgende vergadering. 

Sluiting 21.54 

 

 


