
MR vergadering       Medezeggenschapsraad 

Datum: 19 september 2016 

tijd:  19.00 uur  

plaats:  De Watertuin middenruimte en/of directieruimte.  

Aanwezig: Kirsten Plasmans (ouder), Esther Kleefman (ouder), Mo Messousi (ouder), Carli du Pont 

(ouder), Tamara Potter (ouder), Carla Balvers (personeel), Marjon Santing(personeel), Lucas van 

Santvoort (personeel), Annike Kruidhof (personeel), Karin Aarden (directie), en Irma Koole (personeel).  

 

 

Agendapunt Tijd Besproken Acties 

1. Opening en welkom 5min Lucas heet de nieuwe ouders welkom en er volgt 
een kort voorstel rondje.  

 

2. Notulen MR 

vergaderingen 
 

10 

min 
 concept en verspreiding 
Afgesproken wordt dat na eerste uitgave, met op 

en aanmerkingen, de notulen terug naar 
notulistgaan. Na aanpassing worden ze verspreidt 
onder het team en gaan ze na goedkeuring op de 

site. 

 

3. Betrouwbaarheid 
Leerlingvolgsysteem 
Esis 

30 
min 

 i.k .v. privacy gevoeligheid 

 Dit is een Europese aanbesteding, alle 
scholen binnen ASG(op een enkele 

uitzondering na) maken gebruik van dit 
systeem. Binnen de school is het goed 
geregeld, alleen de direct betrokkenen 

kunnen bij de gegevens. Het schoolbestuur is 
zich van dit punt bewust en er is aandacht 
voor. Er is een veiligheid up-date gedaan.  

 

4. RI&E eindrapprtage 

 

10 

min. 
 De volgende vragen zijn gesteld door de MR. 

De directie heeft deze vragen beantwoord. 

-Is dit een verplicht dossier en hebben wij de 
laatste, actuele en definitieve versie?. Dit wordt 
bevestigend beantwoord. 

-1.1.5.0 is bij het personeel bekend wie de 
preventiemedewerkers zijn?   Dit komt in de 
weekmededelingen. 

-1.1.6.0 stijging ziekteverzuim, Er wordt om een 
toelichting gevraagd? Het is de 
zwangerschapsverlof van een collega en de ziekte 

van Rinie de Roos  die moesten gaan meetellen. 
Dit komt door de overgang naar Raet. Het huidige 
cijfer is 4.28. 

-1.1.7.0 dit punt wordt niet beantwoord  De vraag 
is , wat is een ongeval? Vorig jaar is er iemand 
met een hersenschudding geweest. Deze 

hersenschudding werd veroorzaakt door een 
aanvaring met een leerling. Dit voorval kunnen we 
bestempelen als een ongeval. Dit punt wordt  

aangepast. 
-1.1.8.0 Dit punt moet worden aangepast in  ja . 
Hier valt het onderzoek naar asbest onder. 

-1.1.9.0 De leeftijd van het gebouw is toch te 
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achterhalen? Er is wel naar gezocht maar niet 
gevonden. Mogelijk begin jaren 80. 
-1.2.2.0 t/m 1.2.4.0 is volgens ons niet in de MR 

besproken. De GMR heeft deze punten 
goedgekeurd. Daarom hoefde ze niet meer bij de 
individuele MR-en besproken te worden en de 

uitvoering is daarna door de directie ingang gezet. 
-Er worden zorgelijke punten benoemd. Wat gaat 
de directie daar aandoen? Werkdruk is een item in 

de gesprekscyclus. Collega’s aanspreken op wat 
de werkdruk is en hoe die verminderd kan 
worden.  

-Wat betekenen de cijfers genoemd bij de 
risicoklasse. Karin vraagt het na  
-2.1.13.0 wordt als dwang ervaren, is niet altijd 

vrijblijvend. .Soms knelt het, dan wordt daar naar 
gekeken. De voorkeuren worden zoveel mogelijk 
gehonoreerd. Leerkrachten worden in didactische 

kernvakken geplaatst. De ondersteuners in de 
feesten en partijen werkgroepen. 
-2.2.4.0 Kosten PBS benoemd als hulpmiddel, 

hoe is zijn dit te verklaren. Dit schooljaar gaan 
ouders betrokken worden bij het PBS proces 
betrokken worden. Deze worden begeleid door 

Monique Baard (PBS-coach). Dit roept de vraag 
op; ”Gaan we de agressieve ouders beinvloeden, 
op deze manier?” Karin zegt toe dat de genoemde 

bedragen worden weggehaald. 
-2.2.6.0 wat gaat de directie hier mee doen. De 
persoon die dit ingevuld heeft, heeft zich gemeld 

bij de directie. Er zijn gesprekken geweest tussen 
dit persoon en de directie en dit punt speelt niet 
meer.  

-Wat kunnen we doen om de vertouwens-
personen beter bekent te laten worden in de 
school. Ze zijn contactpersonen en kunnen alleen 

adviezen geven hoe te handelen. Karin legt de 
procedure uit aan de MR. Onduidelijk is of de 
contact personen dit jaar de groepen in gaan.  

-2.2.7.0 wat is hier aan gedaan? Wat heeft €1000. 
Gekost? De bekabeling moest op sommige 
plekken vervangen/veranderd. Daarnaast zijn de 

luchtfilters schoongemaakt. 
-3.1.4.0 Klopt de datum? Wordt gecontroleerd. 
-2.5 Waarom geen aandacht aan dit punt. 

(agressie en geweld). Karin vraagt dit na? 
-6.3.4.0-6.6.1.0-6.6.2.0, Deze punten zijn nog niet 
verholpen. De dames uit de bovenbouw die 

menstrueren gaan, voorlopig, naar de toiletten van 
de leerkrachten. Deze drie punten gaan nog 
uitgevoerd worden. 

-6.10.1.0 De leerkrachten zijn niet 
verantwoordelijk voor de temperatuur in school. 
Karin geeft aan dat het luchten voor rekening van 

de leerkrachten is. De MR geeft aan dat ventlatie 
niet altijd toerijkend is.om hier verbetering in te 
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brengen 
-6.13.1.0 De medicijnen behoren in een 
afgesloten kast, Dit is niet altijd het geval. Er zijn 

medicijnkasten besteld. Deze wordt dan in de 
afgesloten kast geplaatst. Karin vraagt na of 
iedereen een kast heeft met een sleutel. 

-2.7 Kan deze zin, dat er geen vragen zijn die 
aandacht nodig hebben, anders geformuleerd 
worden? Karin vraagt dit na  Waarschijnlijk is het 

zo, dat er geen vragen in de quickscan over dit 
onderwerp hebben gestaan. 
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5. Rapprtage Quickscan 
welzijn personeel 

10 
min 

-Voor wie is deze quickscan, als hij uitgezet is 
onder 53 personen? Mensen met een vast 

dienstverband bij de ASG. Het valt de MR op dat 
er weinig respons van het personeel is, over een 
belangrijk onderwerp.  

-Ook hier vallen belastende factoren en negatieve 
scores voor de werkdruk op. Wat gaat hier aan 
gedaan worden? Zie bovenstaand punt 1.2.2.0 t/m 

1.2.4.0 
-Antwoordspreiding per vraag; percentages 
komen niet overeen. Maakt de directie zich hier 

zorgen over? Nee, er zijn voldoende 
mechanismen in school om problemen te 
signaleren. 

Klopt dit? Twee grafieken ongewenst gedrag (blz 
13-31 onderaan. 14 32 bovenaan) Daar liggen de 
percentages erg uiteen. De grafiek op 14-32 is de 

verwerking van een negatieve vraag.  Het is een 
moeilijke vraagstelling. De antwoorden worden 
per mail gestuurd.  
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6. pauze ruimte    Stand van zaken 

In overleg met een aantal personeelsleden is er 
een voorstel gemaakt. Van dit voorstel is een 
offerte voor beide pauzeruimtes gemaakt. Het 

realiseren van dit plan is te duur. Er wordt nu 
gekeken of er dingen hergebruikt kunnen worden 
om het binnen het budget te houden. Kan er wel 

worden gekeken of de middenruimte beter 
afgeschermd kan worden, is de vraag vanuit het 
team. 

 

7. pauzebeleid   ervaringen tot nu toe 
-Er loopt een pilot, er worden formulieren 

bijgehouden. Er is tot nu toe nog niet ingestemd 
met het nieuwe pauzebeleid.  
-Eerst moet duidelijk worden wat de 

consequenties zijn voor het personeel.  Karin wil 
weten hoe het tot nu toe gaat. Werkt het wat er 
bedacht is. Er is een discussie over wat de 

ervaringen zijn.  
-Ook is er onduidelijkheid over de flexibele 
werktijden. Karin zal dit het nogmaals mede delen. 

Lucas 

vraagt na 
of dit 
nogmaals 

kan. 
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8. samenwerking met 

Vitree 

  ervaringen tot nu toe 

Karin geeft toelichting. De financiën zijn nu 
geregeld. De reservepositie blijft positief.  

 



9. parkeerbeleid   In de zomerperiode is het slecht parkeren op 
vrijdag i.v.m het vrijdagmiddag gebed. De 
politie let verscherpt op. Er zijn meer ouders 

bij school omdat het begeleidt vervoer 
vermindert is. Karin gaat andere alternatieven 
(waterwijk en randstad) promoten.  

Karin 
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10.  OR   Hoe wordt de financiën van de OR 
verantwoord naar de ouders. Waar wordt het 

aan besteed. Karin licht toe. Voig jaar heeft 
48% van de ouders de ouderbijdrage betaald. 
Er wordt vanuit de begroting extra geld 

toegelegd. Ook wordt er gebruik gemaakt van 
Het Witte Bedje (fonds van het Parool) om de 
leerlingen mee te kunnen nemen op 

schoolreis en schoolkamp. 

 

11.  Communicatie met 
ouders. 

  Carli heeft slechte ervaring met de 
communicatie tussen school en ouders. Op 
de website staan de oude  schooltijden. 

Website bijwerken Gaat dit vaker mis? De 
website kan niet aangepast worden, er komt 
een nieuwe. 

 

12.  MR uren schooljaar 

2016-2017 

  Urencompensatie 

Op basis van de CAO 60 uur voor Mr-werk. Karin 
gaat de CAO bestuderen en komt erop terug.  

 

Karin 

13.  MR vergaderingen 
schooljaar 2016-2017 

  Data en planning onderwerpen  
Do  27-10-2016 
Ma  28-11-2016 

Do  12-1-2017 
Ma  06-3-2017 

 

14.  Nabespreking    Vragen voorbereiden  en mailen zodat de 
voorbespreking korter kan. Lucas gaat er op 

letten dat we minder uitwijden tijdens de 
voorbespreking.  

 De klimaat beheersing blijft een punt dat niet 

opgelost kan worden. Arbo inzetten. 
Bovenschools bestuur inlichten.  Extern laten 
onderzoeken.  

 
 

 
 
 

 
Mo en 
Tamara 

maken een 
eerste 
opzet. 

 

 

 


