
MR vergadering       Medezeggenschapsraad 

Datum: 24 maart 2015 

tijd:  19.00 uur  

plaats:  De Watertuin middenruimte en directieruimte 

Aanwezig: Kirsten Plasmans (ouder), Esther Kleefman (ouder), Ron Kok(ouder), Mo Messousi (ouder), 

Carla Balvers (personeel), Marjon Santing(personeel), Lucas van Santvoort (personeel), Margaret Milet 

de St. Aubin (personeel), Karin Aarden (directie), en Irma Koole (personeel). 

Afwezig: 

 

Agendapunt Tijd Besproken Acties 

1. Opening en welkom 5 min   

2. Concept formatieplan 
schooljaar 2016-2017 

20 
min 

Conceptstuk, er kunnen nog steeds een aantal 
dingen veranderen 

 Passend onderwijs,  
Vraag; waar is dit plan op gestoeld. 
Alle inkomsten zijn bij elkaar opgeteld. Alle 
inkomsten zijn getotaliseerd. 

 Extra kleutergroepen of extra sbo groep,  
Verkeerd in gevuld. Maar de verdeling van de 
groepen kunnen nog gewijzigd worden. Er zijn 
namelijk veel groep 3 aanmeldingen. Er moet een 
keuze gemaakt worden, of 3 groepen 3 of 4 
kleutergroepen. Op dit moment is wel duidelijk dat 
er 3 groepen 8 en 3 groepen 7 komend schooljaar 
zijn. De rest is erg onzeker. 

 IB uren, hoe wordt de teruggang vorm 
gegeven? 

Volgens afspiegelingbeginsel. Dit betekend dat 1 
IBer helemaal weg moet en dan kan iemand 
anders met de juiste werktijdfactor aangenomen 
worden. Er is overleg met het bestuur over het 
behouden van de Ibers. De detachering van 1 van 
de IBers wordt waarschijnlijk wel voortgezet. Op 
deze manier kan de boventalligheid ondervangen 
worden. Ook is 1van de IBers bereidwillig om voor 
de groep te gaan.  

 IB tijd, is er feitelijk ook meer tijd voor de 
middenbouw beschikbaar/nodig? 

In de praktijk blijken vooral de jonge groepen meer 
IB tijd nodig te hebben. Er zijn veel onderzoeken 
die opgestart en begeleid moeten worden.  

 Welk leerlingenaantal geld?  
Vorige begroting was het leerlingen aantal 280, 
maar doordat we nu uitgaan van een andere 
teldatum (1 feb) gaan we uit van 265 leerlingen. 

 Pauzeoplossing, is dit haalbaar? 
In totaal hebben 7 groepen per dag gym en/of 
handvaardigheid en dan is het mogelijk om 
iedereen 2x 15 minuten of 30 minuten pauze te 
geven. Ben je dan verantwoordelijk? In principe 
ben je niet verantwoordelijk. Op papier valt de 

 



pauze te regelen, in de praktijk zal blijken of het 
werkt. 

 Vacature ruimte, waar komt deze vandaan? 
Er is vacature ruimte in de onderbouw. Vanuit het 
bestuur komt de opdracht om alle tijdelijke mensen 
ta laten gaan. Boven formatieve leerkrachten 
moeten ingezet worden om de vacatures in de 
onderbouw op te vullen. Daarnaast hebben de 
tijdelijke mensen op school aangegeven in de 
bovenbouw te willen blijven werken. 
De orthopedagoog gaat met pensioen. 
 
 Dit stuk is  een concept omdat we nu begroot 
gaan worden per kalenderjaar. De eerste maanden 
zijn afgesloten en er blijkt ineens een ton in de plus 
te staan, i.p.v. de 4000 euro die Karin zelf denkt 
over te hebben. Bij het bestuur denkt men dat 
school meer geld heeft dan we eigenlijk hebben. 
Dit wordt nu uitgezocht, maar er is nog geen 
duidelijkheid over de cijfers. Uitgaande van Karins 
werkelijkheid worden er op dit moment gesprekken 
gevoerd met de tijdelijke mensen. 
De school heeft een grote reserve door het niet 
geheel gebruiken van de vervanging gelden en een 
financiële meevaller. 
Als het formatieplan definitief is wordt het ter 
stemming ingebracht.  

3. Gelijke schooltijden-
model 
 

30 
min 

Besluitvorming  

Minder respons dan de eerste ouderraadpleging, 
maar er is nu wel een duidelijkere uitslag. Meer ja-
stemmers, 75 van de 99. 
De oudergeleding stemt daarom in met het 
veranderen van de schooltijden volgend 
schooljaar. Het is wel vreemd dat dit plan in gang 
gezet wordt, terwijl het pauzeprobleem nog niet 
opgelost is.  
De brief van de oudergeleding moet op data ’s en 
aantallen aangepast worden en dan kan deze 
verstuurd worden naar alle ouders. 
 
Er is overleg met het busvervoer geweest en is een 
rooster gemaakt waarin alle verschillende tijden 
van de deelnemende scholen opgenomen zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esther past 
de brief aan. 

4. Verscherpte toezicht 
uitvoering CAO 

20 
min 

De leerkrachten moeten volgens de cao 485 uur 
per schooljaar werken. Dit betekend dat er 11 
weken vakantie per schooljaar zijn. Het bestuur wil 
gerechtigheid en rechtsvaardigheid bevorderen 
door op alle scholen een gelijke verdeling van de 
werkuren te hanteren. Vanuit het bestuur komt er 
een brief waarin dit allemaal uitgelegd wordt. Het 
bestuur verwacht van de directies de CAO streng 
na te leven. 
De opmerking wordt gemaakt dat er ongelijkheid  
als de urenroosters bij de verschillende scholen 
blijven verschillen. 

 

5. Uitslag ouderenquête  20 School scoort over het algemeen goed. Er worden  



min. een aantal verbeterpunten genoemd door de 
directie. Naar aanleiding van deze enquete is de 
school wel meer en opener gaan comminiceren 
met ouders over studiedagen en de invulling 
hiervan. 
De ouders benoemen dat de vraagstelling erg 
moeilijk is. Misschien krijgen we meer respons als 
de taal en vragenstelling eenvoudiger is.  

6. Protocol leerling raad 10 
min 

De volgende punten zijn naar voren gebracht 
tijdens de voorbespreking 

 De taken worden in het begin van het stuk 
duidelijk omschreven. Dit wordt in 3.4 
afgezwakt, tot het meespreken over feesten en 
partijen. 

 Wettelijk kunnen de leerlingen niet 
terugvallen op rechten en plichten. Hoe 
gaat dit geregeld worden? 

De leerlingen kunnen niet aangesproken worden 
op dat wat ze zeggen in deze raad.  

 De inhoud mag niet goedgekeurd worden 
door de adjunct.  

De inhoud gaat gekeurd worden op taal en 
spelling. 

 Is het niet laagdrempeliger door de 
begeleiding door andere leerkracht of 
iemand van Vitree te laten doen? 

Belangrijk is het dat de leerlingen gehoord worden 
door een lid van de directie. Misschien kan aan de 
leerlingen gevraagd worden of ze zich geremd 
gaan voelen door de aanwezigheid van een 
directielid. 

 Wordt er onder schooltijd tijd vrijgemaakt 
om dit in de klas te bespreken. 

Valt onder PBS tijd. 

 Waarom de onderbouw niet? 
Wordt meegenomen als suggestie. 

 

7. Mededelingen  10 
min 

 Inspectierapport:  
In het rapport wordt weinig gemeld over het 
pedagogisch klimaat. De school heeft nog 1 
verbeterpunt en scoort op 4 punten goed.  

 Ondersteuning van Vitree  
Deze wordt structureel voortgezet en de personele 
bezetting wordt met 2 fte uitgebreid. Er wordt nog 
uitgezocht waar deze fte ingezet gaan worden. 
Vitree wordt in een later tijdstip opnieuw 
geagendeerd. Door de samenwerking met Vitree 
moet het schoolondersteuningsprofiel aangepast 
worden.  

 

8. Nabespreking . 20 
min 

De vergaderingen duren langer, maar deze tijd 
hebben we wel nodig. Om tijd te sparen, vragen 
van te voren doorgeven aan notulist en misschien 
kunnen we op deze manier de brainstormsessies 
inkorten? Het voor bespreken en het elkaar 
aanvullen is wel de charme van de vergadering. 
Graag alle stukken op papier en op tijd aanleveren 

 



aan de ouders. 
Esther zorgt ervoor dat de ouderbrief aangeleverd 
wordt aan de MR. Lucas stuurt hem door aan de 
directie om hem bij te sluiten bij de 
maandmededelingen. 

9. Afsluiting  Volgende vergadering 14-4-2016 om 19.00 uur  

 

 


