
 

 

MR notulen                  

Datum: dinsdag 22 september 2021 Notulist: Fleur  

Locatie: Gevers Deynoot           Voorzitter: Henri 

Aanvang:19.45 uur via Teams 

Aanwezig: Ilse Woesthoff, Danielle Abbenbroek, Heiltje van Rijn, Fleur Stijnman en  

Malieke ter Wiel. Vanaf 20.15 uur Arnaud Ouwehand   

Afwezig:  - 

 Agendapunt  Doel  

1
. 
Goedkeuring 

- de notulen van 30 juni zullen volgende 
vergadering worden vastgesteld. 

 

2
. 
Bepalen aanvullende agendapunten: 

- Heiltje: Hoe gaat school om met vervanging bij 
een tekort aan leerkrachten? 

- Malieke: Zij heeft van de ouders de vraag 
gekregen waarom er in de ochtend geen rijen 
meer worden gemaakt als de kinderen naar 
binnen gaan. De personeelsgeleding vertelt dat 
de kinderen nu wel rustiger de school binnen 
komen. In de middag gaan de kinderen wel 
groep voor groep naar binnen. 

 

3Nieuws vanuit de GMR: 
De GMR komt eind september bij elkaar. De 
vergadering is verplaatst i.v.m. de beslissing over het 
vervangingsfonds. Het plan is nog niet af. Eind 
november zal hier een beslissing over worden 
genomen. Ook het Bestuursformatieplan moet nog 
afgerond worden. 
Op 8 juli is de GMR samengekomen met het bestuur. 
Besproken is onder meer wat de lange termijnvisie is 
over het personeelsbestand. Er is tot nu toe weinig 
gebruik gemaakt van het vervangingsfonds. Verder is 
besproken dat er voor de scholen ruimte zal blijven 
voor een eigen identiteit binnen de kaders van de 
vereniging. Ook de nieuwbouw van de Fortgens is 
besproken. 

 

 Vervolg in bijzijn van Directie  



 

 

 Vastellen MR bijeenkomsten schooljaar 2020 - 2021 
-27 oktober 2020; 
-8 december 2020; 
-2 februari 2021; 
-6 april 2021; 
8 juni 2021; 

 

4
. 
Schoolgids 
De schoolgids staat op de website. 
Henri vraagt om de algemene informatie aangaande 
functiebekleding en om de namen te updaten. 
Heiltje: het punt van spelen tijdens de overblijf moet 
aangepast worden. Ouders mogen kiezen of hun kind 
op of na hun 4e verjaardag starten. 
Ilse: op blz. 25 moet de zin “ Met Estafette….” eruit. 
En de leescircuits zijn nu wel op drie niveaus. 
Arnaud licht toe dat het streven is om de schoolgids 
volgend jaar in een ander document te verwerken dat 
gekoppeld is aan ‘Scholen op de kaart’. Het 
document kan dan ook minder uitgebreid zijn. 

Instemmen  

5
. 
Evaluatie jaarplan 2019-2020 & voorlopig jaarplan 
2020-2021 
Het Schoolplan 2020-2021 is een herkenbaar plan. 
een aantal punten komen naar voren, zoals het 
consequent gebruiken van benamingen, hoofdletters 
etc.. Arnaud zal het plan op korte termijn delen met 
het team. Het document is voort het eerst in het WMK 
programma opgesteld en is gelinkt aan het 
schoolplan voor 4 jaar. 
Wat betreft de evaluatie van het plan van 2019-2020 
is dit nu niet meer nodig. Voortaan zal het plan in juni 
geëvalueerd worden en zal in september het nieuwe 
plan besproken worden. 

Advies 



 

 

7
. 
Terugkoppeling reacties ouders, voorstel wijziging 
schooltijden. 
Er zijn 85 reacties geweest. De meerderheid blijkt 
voorstander te zijn van een onderzoek naar de 
mogelijkheid van een aanpassing van de schooltijden. 
De aandachtspunten uit de peiling onder het team 
over hoe het tijdens de overblijf gaat, zijn opgenomen 
met de coördinator van de TSO. 
Prioriteit op dit moment is dat de overblijf soepel en 
rustig verloopt. Zo zullen niet/ niet goed 
Nederlandssprekende overblijfkrachten gekoppeld 
worden aan een Nederlandssprekende kracht. De 
TSO zou graag meer pedagogisch medewerkers in 
willen zetten, maar die zijn moeilijk te vinden en 
worden nu zoveel mogelijk verdeeld over de 
verschillende scholen. 
Het consequent opnoemen van de namen van de 
kinderen blijft een aandachtspunt.  
Groep 3 en 4 eten niet meer met elkaar en dat zorgt 
voor meer rust. 
Een aantal dingen gaat dus al beter. 
Een werkgroep bestaande uit Arnoud en 3 
leerkrachten zal de mogelijke scenario’s gaan 
bekijken. Scenario 0: geen aanpassing huidige 
situatie. Scenario 1: aanpassing van de TSO. 
Scenario 2: een model zoals bijvoorbeeld het 5 gelijke 
dagen model.  
De werkgroep zal een voorstel aan het team doen. 
Het belang van het kind staat hierbij voorop. Verder 
zal een aanpassing niet meer werkdruk moeten 
opleveren. Consequenties zoals kosten en gevolgen 
voor de NSO worden ook meegenomen.  
Wanneer er een officiële peiling onder ouders 
gehouden gaat worden, moet de MR bepalen welke 
norm  (percentage voorstanders om te beslissen) 
gehanteerd zal worden. 
Op 27 oktober zal dit punt weer op de agenda komen. 
Dan zal er duidelijkheid zijn over de consequenties 
van de scenario’s. Er zal daarna eerst een peiling 
gehouden worden onder het team. Daarna zal een 
peiling onder de ouders gehouden worden, waarbij 1 
model wordt voorgesteld. 

Informeren 



 

 

8
. 
Ventilatie op school 
Bouwbeheer: de ventilatie voldoet aan alle eisen. 
Arnaud licht toe dat het systeem wel verouderd is. 
Met een CO2 meter is 1 dag gemeten in groep 8, 
waarbij ruim voldaan werd aan de norm. Er zal nog 
vaker gemeten worden. Eind van het jaar komt dit 
punt terug op de agenda. 

Informeren 

9
. 
Aanvullende agendapunten: 
- Duurzame inzetbaarheid: dit zal tijdens het 
eerstvolgende directieoverleg worden besproken. 
- Vervangingsbeleid: het vervangingsbeleid is 
herzien. Arnaud zal dit naar ons mailen met het 
verzoek hier binnen een week als MR inhoudelijk op 
te reageren. Daarna zal het worden gedeeld met de 
ouders. 
- N.a.v. de vraag van ouders waarom er geen rijen 
meer in de ochtend zijn, zal dit punt in het team 
worden besproken. Eerder is in het team naar voren 
gekomen dat het maken van rijen veel nadelen heeft 
zoals veel tijdverlies. De leerkrachten die buiten staat 
zullen de komende weken extra goed kijken hoe het 
naar binnen gaan verloopt. 
Vorige actiepunten: 
- Zorgplan. Dit heeft nu geen prioriteit. Dit document 
hoeft overigens ook niet gedeeld te worden met de 
MR en hoeft dan ook niet terug te komen op de 
agenda. 
- Het punt aangaande de bedrijfs 
personeelsverzekering staat op de agenda van de 
GMR. 

 

 Rondvraag en afsluiting 
Er zijn geen vragen. Fleur zal op korte termijn een 
stukje voor op Social Schools sturen. 

 

 

Actiepunten: 

- Fleur stuurt volgende keer met de agenda de notulen van 30 juni en 22 
september mee. 

- Het wel of niet in rijen naar binnen gaan komt volgende keer op de agenda, na 
terugkoppeling binnen het team. 

- Terugkoppeling vanuit de werkgroep scenario’s schooltijden op agenda 
vergadering van 27 oktober. 

- Evaluatie van het jaarplan agenderen voor de bijeenkomst in juni.  


