
MR vergadering  

Datum: 14 april ’16 

tijd:  19.00 uur  

plaats:  De Watertuin Pams Place 

Aanwezig: Kirsten Plasmans (ouder) sluit later aan, 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), Jin Raghoubar(Adjuct-

directie) en Irma Koole (personeel). 

Afwezig:  

Agendapunt Tijd Besproken Acties 

1. Opening en welkom 10 min  De notulen van 24-03-2016 

 zullen we aan Karin voorleggen, met 
name het IB punt willen we bespreken. 
Kloppen de notulen over dit punt. 

Punt 4; dit zijn vakantieuren en geen 
werkuren. 
Punt 2 IB uren afvloeien volgens 
afspiegeling beginsel, dit zijn de wettelijke 
regelingen. Het klopt dat dit is niet expliciet  
is benoemd naar de Ibers. Karin neemt dit 
alsnog op met de Ibers 

 We willen weten wat de werktijden voor 
de leerkrachten worden als het nieuwe 
rooster ingaat.  

De werktijden hangen af van het pauze 
rooster. Wanneer het lukt om een kloppend 
pauzerooster te maken, dan zijn de 
werktijden ma-di-do-vr 8.00-17.00 uur. Op 
wo. 8.00-14.30 uur. Komt er geen pauze 
rooster, dan blijven de werktijden hetzelfde 
als nu. 
Afgesproken wordt dat de notulen als 
concept naar de MR en Karin toegestuurd 
worden voordat ze gedeeld worden met het 
team. Graag binnen één week reageren, 
zodat de notulen vrij snel daarna verspreid 
kunnen worden.  

 

2 Formatieplan   20 min  Karin licht toe: 
Door een rekenfout vorig jaar is er een 
andere realiteit en is er een minder positief 
financieel vooruitzicht. Er is meer geld 
uitgegeven dan verwacht was en er zijn 
minder inkomsten binnen gekomen. Er is, 
op dit moment, nog steeds geen 
duidelijkheid over de financiele positie van 
de school en daardoor nog geen definitief 
formatieplan. Wel is duidelijk dat er volgend 
jaar met 19 groepen gestart wordt. Het 
wordt een kleutergroep of een groep 3.  
2

e
 helft mei wordt het definitieve stuk 

verwacht. 

 

3 Risico 20 min  Wat is de frequentie van dit stuk?  



inventarisatie Krijgen wij dit ter kennisgeving? 
In kader van de Arbowet is de school 
verplicht deze inventarisatie ieder jaar te 
doen. Deze inventarisatie is de afgelopen 6 
jaar niet gedaan, vanaf nu worden de 
risico’s ieder jaar geïnventariseerd. Dit is 
geen compleet stuk. Voor de 
zomervakantie is er een 0 meting gedaan. 
Vanuit deze nulmeting is dit stuk ingevuld. 
Als de personeelsenquête geweest is, 
wordt het stuk aangepast en daarna 
jaarlijks gedeeld.   

 Blz 11: 6.10.1.0 wat doe je met de 
ruimtes waar geen ramen zitten en 
waar wel  met leerlingen gewerkt 
worden?  

In principe zijn alle ruimtes te ventileren, 
omdat er ventilatieroosters of openslaande 
ramen zijn. In ruimtes waar dit niet kan 
worden er ramen geplaatst die open 
kunnen, zodat de klachten hopelijk minder 
worden. 
 In de lokalen kan de temperatuur erg op 
lopen, ondanks dat de ramen open kunnen 
worden gezet Er is zonwering aangevraagd 
om de temperatuur in de zomer te kunnen 
reguleren. De pomp van de verwarming is 
kortgeleden vervangen, waardoor er minder 
storing zouden moeten zijn. Door deze 
verbetering is de temperatuur in de school 
ook in de winter  beter te regelen. 

 Blz 4: 1.1.2.0  toelichting waarom geen 
leeftijdgroep 18-50 en de ll als 
medewerkers benoemd 

Hier is geen duidelijk antwoord op te geven. 
Zo staat het in de lijst het, is een vast 
format. 

 Blz 8: 4.4.5.0  Tiltechniek  
Kan de directie de medewerkers 
attenderen om  hierover eventueel 
advies te vragen  aan de aan onze 
school verbonden fysiotherapeut. Hier 
zijn geen kosten mee gemoeid. 

 Deze afspraak komt in de 
weekmededelingen. Er is een afspraak 
gemaakt met een van de 
fysiotherapeuten om dit op zich te 
nemen.  

 Horen werkplekken en zitmateriaal hier 
ook bij ?  

In de weekmededelingen wordt de vraag 
opgenomen of collega’s behoefte hebben 
aan een rijdende kruk. Zij kunnen dit dan 
melden en dan wordt dit geregeld. 

 Blz 10: 6.3.4.0 geldt dit voor de 



leerlingen. Is dit niet al geregeld. 
Om hygiënische redenen mogen de 
schoonmakers de prullenbakken in de 
toiletten niet legen. Er komen officiële 
disposalbakken in de meisjes toiletten. 
Deze worden dan ook professioneel 
geleegd.  

 Blz 9: waarom is dit hoofdstuk leeg. 
Deze bladzijde wordt gevuld als de 
gegevens van de  personeel enquête 
verwerkt worden.  
 

4 Jaarplanner 2016-
2017  

 

20 min  Verantwoording persoonlijke 
ontwikkeling- uren in 0 week en week 
23. 

Om de overgang van 2 verplichte dagen 
naar 5 verplichte dagen een beetje te 
compenseren is deze PO dag in de 0 week 
gepland. Er zijn regelmatig verzoeken van 
het personeel om op een andere school te 
gaan kijken. Deze dag in week 23 kan daar 
voor gebruikt worden. 

 Vpbs is dit de stuurgroep? Waarom 
staat deze werkgroep vermeld op de 
jaarplanner? 

Dit is een werkdocument,  deze en worden 
eruit gehaald. De ouderavonden rond PBS 
moeten nog in deze planner worden 
opgenomen 

 Waarom geen twee week vrij in mei? 
In kader van werkdruk vermindering. De 
periode tussen mei en zomer is dan erg 
lang. Het bestuur heeft het  advies week 26 
vrij gegeven. Maar dit is voor ons te laat. 
We moeten dan te vroeg starten met cito en 
het verwerken van deze gegevens.  

 Suikerfeest datum is niet zo strak te 
vermelden, heeft daarom geen nut om 
dit als reden voor vrij te noemen. 1 dag 
vrij voor het feest is toegestaan.  

Dit heeft het bestuur vastgesteld. De 
bestaande flexibiliteit blijft bestaan.  

 Waarom staat de laatste dag voor de 
zomer vakantie niet als 1/2 dag? Komt 
meestal toch wel.  

Dit is de margedag en wordt later gepland. 

 Datum van de 2
e
 vakantieweek klopt 

niet.  
Wordt gewijzigd 

 Dagen van studiedagen meer spreiden 
over  de week. 

Wordt naar gekeken. 

 Er is een verzoek van de oudergeleding 
om in de jaarkalender voor de ouders 
ook de schoolfotograaf, sportdagen etc. 

 



op te nemen.  
Daar is men mee bezig. 

5 Nabespreking . 10 min De tegenvaller op financieel gebied. We zijn 
een beetje pessimistisch over het wel 
toekennen van dit bedrag.  
 

 

6 Rondvraag    Kunnen we nagaan, wanneer het te 
warm is om nog te werken in de klas.  

 
De datum voor de volgende vergadering 
wordt in  de tweede helft mei, afhankelijk 
van de ontwikkelingen rond de formatie. 
Voorstel voor de excate datum wordt rondt 
gemaild. 
 De 2de juni blijft staan tot die tijd.   

Lucas 
zoekt dit 
op. 
 
Lucas 

7 Afsluiting  Bedankt voor de inbreng .  

 

 


