
Notulen MR agenda       

           

Datum: dinsdag        Notulist: Arnaud  

Locatie: Gevers Deynoot                 Voorzitter: Henri 

Aanvang:19.45 uur 

Aanwezig: Arnaud Ouwehand, Heiltje van Rijn, Henri Koopman. Edith (vanaf 20.30u) 

Afwezig: Ronald, Sanne                                                                                                                                  

 Agendapunt  Doel  

 Notulen zijn vastgesteld en goedgekeurd 
- notulen 12-12 puntje huiswerkbegeleiding: dit gaat over 

het voorstel om tijdens NSO huiswerkbegeleiding te 
faciliteren.  

- notulen 06-02 

 

1. Nieuws vanuit de GMR 
Zie vorige notulen.  

Informeren 

2.  Voorbespreking agendapunten  Informeren 

3. Nieuws vanuit team Gevers 
- PO staking: er is nog geen nieuws vanuit de 

PO-raad. De verwachting is dat wanneer er een 
staking komt, het team hier achter staat.  

- Update vacatures: twee kandidaten uitgenodigd 
en gesproken. Een heeft zich teruggetrokken, 
vanwege de reistijd. De ander heeft 
aangegeven dat ze graag wil. Woensdag 28 
maart volgt een lesbezoek. We moeten een tijd 
tussen 14 mei en 1 juni overbruggen. Edith 
vraagt Nellie of zij deze periode nog wil werken.  

- Toelichting introductie nieuwe collega’s: dit 

vergt een flinke tijdsinvestering. We zetten in op 
duurzaamheid 

- Huiswerkbegeleiding: NSO kan alleen 
verdienen als we alle vakanties de school 
openzetten. Leerlingen moeten dan minimaal 3 
keer per week overnemen. Dit gebeurt tot 
18.30u, maar dan is er dus geen toezicht vanuit 
personeel of MT van de school. Edith geeft aan 
dat dit te veel vergt van de school. Optie is om 
particuliere huiswerkbureaus te benaderen. 

 



Nadeel is dat ouders dan het volle pond 
moeten betalen en dat werkt in de hand dat 
alleen bepaalde ouders gebruik gaan maken 
van deze vorm van begeleiding. We willen geen 
elitevorming, dus dit is geen optie. Andere optie 
is dat (oud)leerkrachten huiswerkbegeleiding 
geven na schooltijd, los van BSO. Hier is op dit 
moment geen animo voor.  

 

4. Invulling MR vacatures personeels-en oudergeleding 
 
Heiltje versterkt tot de zomervakantie de 
personeelsgeleding vanuit het team. Edith bespreekt 
met personeel wie na de zomervakantie in de MR 
wil/kan.  
Oudergeleding: Ronald gaat stoppen eind dit 
schooljaar. Personeelsgeleding gaat werven. We 
zoeken iemand die de voorzittersrol op zich wil nemen 
en eventueel ook in de GMR wil.   

Informeren 

5. Ouderpeiling tbv instemming aanpassen schooltijden 
groep 1t/m 3 
Dit loopt nu, er zijn al veel reacties binnen. Er waren 
wat problemen met de mail. Er komt een reminder 
waarbij opnieuw een oproep komt op een keuze te 
maken en dat de roostervrije dagen wisselend over de 
dagen in de week worden gepland. Voor de 
zomervakantie staan deze dagen vast.   

Adviseren / 
informeren 

6. Toekomst Eureka / Plusklas  
Bestuur heeft na lezing van visiestukken de bal weer 
teruggespeeld naar de scholen. Dit komt terug op 
eerstvolgend directieoverleg. Inzet is dat de Gevers 
verdere inhoud wil geven aan de plusklas en wil 
stoppen met Eureka.  

Informeren 

7.  Vakantierooster 2018-2019 
(zie concept) Alle basisscholen houden dit rooster 
aan. Marge-uren laat een verschil zien in de OB en 
BB. Er is voldoende tijd om scholing in te plannen. Dit 
komt later in het schooljaar.  

Adviseren 

8.  Inzet extra middelen ter vermindering werkdruk 
(zie brief minister). Het gaat om 36.000 euro voor 
onze school. Er is binnen het team over gesproken en 
ideeën zijn geïnventariseerd. Meer uren voor meer 

handen in de klas wordt vaak genoemd. Beide 
onderwijsassistenten zitten nu op 26 uur per week. 
Veel leerkrachten geven aan om meer uren te willen 
gebruiken om voor te bereiden. Ander idee is om 

Adviseren en later 
instemmen 



groepsplannen (papierwerk) anders in te richten. 
Studiedagen kunnen zo gepland worden om tijd vrij te 
maken zodat duo-collega’s kunnen samenwerken vlak 

voor piekmomenten als rapporten maken, 
oudergesprekken, enz.  
Edith verzamelt ideeën en gaat dit categoriseren. 

Wordt besproken met MT, daarna MR, daarna team.  

9. Bespreken werkvorm nav personele verloop 
 
De studiedag vlak voor de voorjaarsvakantie heeft 
deels een andere invulling gekregen. We hebben een 
open gesprek gehad als team over de frustraties die 
er zijn rondom de personele wisselingen van 
afgelopen periode. Dit onderwerp is wederom terug 
gekomen op de studiemiddag vorige week.  
Dit jaar volgt een personeels- en leerling-
tevredenheidsonderzoek. Edith komt met een datum   

 

8. Rondvraag / Mededelingen  

 


