
NOTULEN MR-vergadering donderdag 29 November 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 Ja  

2 Verslag vorige 

vergadering 

Goedkeuring verslag van MR-

vergadering 28 juni 2018 

(Als bijlage bijgevoegd) 

Ja Instemming 

3 Ingekomen stukken Geen Ja Nvt 

4 Nieuws van de 

directeur 

Mededelingen directeur 

- Algemeen 

- Gymdocent groep 7/8 

- Ervaringen  IPC 

- Privacybeleid / 

So6cialschools 

- Vervanging leesboeken 

bovenbouw 

Ja Informeren 

5 Vergaderdata 2018-

2019 

Vatsstellen vergaderdata 

schooljaar 2018-2019 , 

inclusief tijdstip nieuwe foto 

MR 

(bv. een keer om 08.15) 

Ja Consensus MR + 

Directie 

6 Oudertevredenheids-

peiling 

OTP is uitgestuurd, discussie 

over inhoud en afstemming 

MR 

Ja Discussie, 

afstemmen vervolg 

7 Meerbegaafden-

protocol 

Nieuw beleid opgesteld Ja 1e bespreking, 

voorlopig advies 

8 Huiswerkprotocol Nieuw protocol Ja 1e bespreking, 

voorlopig advies 

9 Evaluatie 

Muziekonderwijs 

Informeren MR over stand 

van zaken, evaluatie als 

gedeeld met PCOV 

Ja Informeren 

10 Schooltijden Plan van aanpak herziening 

schooltijden 

Ja 1e bespreking, 

voorlopig advies 

11 WVTTK / Rondvraag Overige onderwerpen voor 

directie uit voorbespreking of 

overige korte vragen niet 

geagendeerd 

Ja Discussie  

 

 

Pauze Koffie/Thee   

12 Verslag GMR 

 

Mondeling verslag 

Wordt later schriftelijk 

verstrekt 

Nee Informeren 

13 Verslag OR 

 

Mondeling verslag 

 

Nee Informeren 

14 Rondvraag   Nee  

 

  



0 Intern 

Aanvullende punten: 

WIS Collect 

A4D samenlopen 

 

1 Opening 

Om 19.33 

2 Verslag september 

Zie document – goedgekeurd. 

3 Ingekomen stukken  

Geen 

4 Nieuws directeur 

Initiatief van GMR over A4D om samen te lopen?  Terug naar MR, goed idee => MR. Rico haalt drie 

voorzitters OR bij elkaar om te kijken of dit opgepakt kan worden. 

Op 10 december komt Wethouders Lamers langs om het nieuwe predicaat Verkeer op Safe te 

overhandigen om 8.30. 

De IPC-informatieavond is niet doorgegaan vanwege te weinig belangstelling; er hadden zich 15 

ouders aangemeld. Voorstel vanuit MR om voor een volgende keer de uitnodiging duidelijker en 

misschien iets dwingender te maken 

Gymleerkracht: inmiddels nieuwe lk die al 4 keer les heeft gegeven. Gaat goed. 

Schoolreis in September: team is positief, plan vanaf volgend schooljaar in te voeren. 

Wordt in Januari opgepakt. 

Suggestie van uit lk => voor de onderbouw iets soortgelijks als poldersport of à la sportdag, iets meer 

groepsbindend. 

Vrijwillige ouderbijdrage via Wiscollect; binnen week al op hetzelfde bedrag als half vorig jaar. 

Vraag vanuit de MR of het bedrag in WisCollect vrijgegeven kan worden zodat ook meer betaald kan 

worden. Bas neemt dit mee voor volgend jaar. 

Privacy beleid: twee gesprekken met Dolf Dubois, privacy adviseur van Voorschotense scholen. Zitten 

in inventarisatiefase: welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe zit het huidige beleid eruit. 

bv. Teamleden krijgen wel info over andere kinderen, maar zouden dan een privacyverklaring moeten 

tekenen over gebruik gegevens. Deze adviseur verwerkt alles en komt met voorstellen voor 

wijzigingen/ nieuwe documenten etc. Plan is om eind dit schooljaar alles af te hebben. 

Sportkleding: dit zou dir. Gevers doen, maar i.v.m. ziekte heeft Bas dit overgenomen. Het gaat on de v 

en de shirts. Kleuren blijven per school. 

Begroting: Bas heeft eerste gesprek met Iepko gehad over begroting en overeenstemming bereikt 

over wensen en mogelijkheden etc. Hierin zit ook vervanging boeken bovenbouw.  

Kan in volgende MR-vergadering worden besproken 

Leerlingenraad: afgelopen week 1e keer bij elkaar geweest dit schooljaar, verslag volgt op 

SocialSchools. 



5 Vergaderdata 

24 jan 2019 

14 Maart 2019 

9 Mei 2019 

20 Juni 2019 

4 Juli 2019 Reservedatum (overboekt met GMR) 

Agenda: Stukje Social Schools introductie MR nieuwe schooljaar. 

6 OTP 

De MR is kritisch op de gestelde vragen, de scoring 1-4 en het ontbreken van open vragen en/of de 

mogelijkheid extra informatie te geven als ouder (vrije tekst). 

De structuur inhoud is gekozen omdat deze overeenkomt met de vragen die aan leerkrachten en 

leerlingen worden gesteld. 

De vraagstelling kan op de verkeerde manier geïnterpreteerd worden, bv. “voldoende aandacht aan”. 

 

Veel vragen bevatten moeilijke antwoorden en de MR vindt dat de antwoorden niet een duidelijke 

conclusie geven. 

Qua proces had de MR verwacht dat de vragen afgestemd zouden worden. 

Zorgen dat het op de agenda voor over 2 jaar. 

Voorstel om volgend jaar naast de verplichte vragen voor Welbevinden ook extra vragen toe te 

voegen. 

Na de resultaten komt er nog een klankbordavond en ook op de agenda begin volgend jaar. 

Resultaten worden nog op MR besproken. 

Voorstel/idee vanuit MR ook niet alleen open inloop maar ook ouders prikken. Wordt meegenomen 

door Bas. 

 

7 Meerbegaafdenprotocol 

Voorlopig document, dit schooljaar met team besproken. Is nog concept. 

Discussie, opmerkingen gaan via Bas naar Denise.  Denis heeft inmiddels meer inzichten en stuk kan 

worden verbeterd. 

8 Huiswerkprotocol 

Doel van huiswerk is niet om meer te oefenen, maar om overstop naar VO makkelijker te maken. 

Opmerking van Rico over huiswerk in groep 4. Dit is niet de bedoeling, wordt opgevolgd door Bas. 

Opmerking van Martijn: “ondersteun uw kind” => iets meer beschrijven. “… door “. 

Toevoegen “incidenteel is het mogelijk dat leerkracht afspraken met u maakt voor extra werk” (of iets 

van die strekking). 

Suggestie workshop voorlezen voor ouders. 

9 Evaluatie Muziekonderwijs 

Geen opmerkingen, de PCOV zit hier ook bovenop. 

 



10 Schooltijden 

Bas heeft een voorlopige planning gemaakt. 

Het team ervaart dat er nu na schooltijd te weinig tijd is om alles te doen wat er moet gebeuren. 

Hierdoor zijn ze vaak pas om 18uur klaar. 

Wordt vervolgd. 

11 WVTTK 

Hangjongeren: ongeregeldheden op schoolplein: wietzakjes, bierflesje en een raam ingegooid. 

Bas heeft aangifte gedaan en wijkagent gesproken, stichting jongerenwerk. 

Gemeente gesproken; binnenkort gesprek over interventies op langere termijn. 

Op Gevers zijn er camera’s opgehangen (op kosten van de gemeente). Daar werkt het. 

 

12 GMR 

Overleg met Iepko over inval poel; 3jarig contract met Poel West, maar die poel is leeg. Iepko is van 

mening dat hij commitment heeft en dus uit moet zitten, Vermoedelijk nog 1 jaar, daarna kijken 

Onderwijsassistent Fortgens heeft ambities om PABO te doen; zou de PCSV de opleiding kunnen 

betalen. Besproken als mogelijkheid om lk te binden aan vereniging. Iepko positief, in 1e instantie 

bespreken met locatiedir. Om uit te zoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn en dit vanuit school 

gefinancierd kan worden 

Stand van zaken Gevers: 6 personeelsleden vertrokken < 1 jaar om diverse redenen, zieke conciërge 

+ directie. Nu weer in lift, sfeer is goed. 

Werkdrukgelden vanuit Kompas/Fortgens ingezet bij Gevers + personeel. 

Arnoud heeft directietaken op zich genomen dus stopt met MR, nieuwe LK in MR en GMR.  

Lastig want geen taakuren beschikbaar, wel 2 LK voor MR, maar niet GMR. 

Voorzitter GMR is vertrokken; vacature. Rico evt. tijdelijk. 

Protocol medisch handelen: lk vrijgesteld van geven medicatie, tenzij bijzondere gevallen. 

Gaan via directie naar lokale teams. 

Functieboek bijwerken i.v.m. nieuwe CAO, wordt vooruitgeschoven tot einde schooljaar omdat er nog 

geen goede voorbeelden. 

Iepko mededeling over Q3, staan er goed maar hoopte in de min te eindigen. 

Er is een nieuw document gemaakt voor cafetariamodel, nu met fietsplan en vakbondcontributie. 

Update AVG 

Gesproken over inzet werkdrukgelden. 

Iepko gaat 2 dagen minder werken en 2 dagen op school in Katwijk 

Budget voor afscheid ouders MR – mag declareren, maar niet voor leerkrachten omdat het werktijd is 

 

 


