
MR vergadering       Medezeggenschapsraad 

Datum: 2 juni 2016 

Tijd:  19.00 uur  

Plaats:  Pams Place 

Aanwezig: Kirsten Plasmans (ouder), Ron Kok(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: Esther Kleefman, m.b. (ouder), Mohieddine Messousi, m.b. (ouder),  

Agendapunt Tijd Besproken Acties 

1. Opening en welkom 5min Opgemerkt wordt dat de te lezen stukken laat 
ontvangen zijn. 

 

2. Formatieplan  
 

10 
min 

 Karin licht deze mondeling toe.  
Het daadwerkelijke stuk is een uur voor de 
vergadering aangeleverd. Besloten wordt  om 
toelichting te vragen en op een ander moment een 
besluit te nemen. 

 Is er een sollicitatieprocedure voor het werven 
nieuw personeel en wordt deze gevolgd? 

Financiën: Er ligt nu een compromis voorstel. Het 
te veel uitgegeven geld, hoeft niet terug betaald te 
worden en de financiële reserve is gelijk aan die 
van eind schooljaar 2014-2015 
Blz 3: Extra inkomsten door 3 leerlingen meer. 
Karin legt uit hoe de detachering van de 
muziekleerkrachten werkt.  
Blz 5: De nieuwe groeiregeling valt positiever uit, 
daardoor zijn de inkomsten hoger. 
2.1.2 vervalt. Er is besloten om volgend 
schooljaar te starten met  3 kleutergroepen en 19 
SBO groepen. De onderwijsassistenten worden 
door passend onderwijs bekostigd. Er zijn grote 
zorgen over het grote aantal kleuter 
aanmeldingen. Deze zorg is bij passend onderwijs 
neergelegd. 
2.1.3 Van een van de Ibers wordt de werktijdfactor 
veranderd, zij gaat 2 dagen op een andere school 
werken.  
2.2.4 Vraag van de logopediste. Is een van de 
logopedistes nog steeds boven formatief?. Dit is 
nog steeds zo, want de extra uren van Leonie 
worden ingezet voor onderwijsassistentie. De 
specialistische ontwikkeling taken welke functie is 
dit? De PBS-coördinator. De ICT-ondersteuning  
gaat verplaats worden naar de ambulante formatie 
Pauzebeleid: Het voorstel wordt; Je hebt 30 min 
pauze onder gymtijd of andere extra uren (crea, 
koken) en loop je buiten. Geen gym/of andere 
extra uren, dan heb je 2x 15 minuten pauze en 
loop je niet buiten. En er komen twee 
pauzerondes. Unit 5 wordt verdeeld over unit 3 of 
7. In de roostervrije week wordt dit met een 
groepje leerkrachten besproken.  

 



3.2 De onderwijsassistent vacature is vervuld. Bij 
het opvullen van de andere vacatures hebben de 
tijdelijke mensen, die een voldoende beoordeling 
hebben voorrang bij het vervullen van deze 
openstaande vacatures. Aangaande de sollicitatie 
procedure wordt vermeld dat met het bestuur een 
aparte afspraak is. De directie mag zelf bepalen 
wie er wel geschikt is voor het SBO.  
 

3. Schoolgids  
 

30 
min 

 Laura licht toe.  
Laura is er niet ze is naar kamp. Ze heeft wel een 
aantal punten aangedragen.  
Gemeld wordt dat er taalfouten in staan en deze 
moeten gecorrigeerd worden.  

 Er zijn een aantal veranderingen. 
o Estafette toegevoegd, als nieuwe 

leesmethode. 
o De veiligheidsenquête voor de 

kinderen is nog niet afgenomen en 
daardoor nog niet toegevoegd. Als 
deze is afgenomen worden de 
resultaten later toegevoegd. 

o Blz 21 het stuk over Vitree is 
aangepast. 

o Blz 28 punten 6.4 en 6.5 moet 
herschreven worden omdat er nieuwe 
wettelijke bepalingen zijn. 

o Blz 31: de gegevens van dit schooljaar 
worden in een nieuwe kolom 
toegevoegd, Deze gegevens worden 
op dit moment verwerkt.  

Gevraagd wordt of de volgende keer ook 
aangegeven kan worden wat er veranderd is ten 
opzichte van de vorige versie.  
 

 

4. Jaarplanner  
 

10 
min. 

Deze is duidelijk opzet en erg volledig 
weergegeven. Alle vergaderingen, studiedagen en 
oudercontacten e.d. worden vernoemd  

 Datum Sinterklaas: Is er overleg met de sint- 
commissie over de datum geweest. In unit 3 
gaat het naar voren schuiven van de sint 
datum besproken worden. 

 Teambuilding: Wat is dit?  Voor deze dag 
wordt nog een invulling gezocht. 

 

5. Urenberekening, 
vakantie en vrije 
dagen 

  Is er een personeelslijstje van het onderste 
staatje. 

De bovenste tabel zijn de uren voor de leerlingen, 
de onderste dagen zijn werkdagen voor het 
personeel. 

 

6. Notulen vorige 
vergaderingen 

 Er staan een aantal punten genoemd over 
zonwering en de pomp van de verwarming. Deze 
zijn niet aangevraagd cq vervangen. De aanvraag 
ligt bij bestuur en deze wil geen investering meer 
doen in dit gebouw. Er zijn nieuwe ventilatoren 
aangeschaft. Het is een bekend probleem, maar er 

 



is op dit moment  geen oplossing voor te vinden. 
Wanneer komen de krukken? Na 1 juni worden 
deze besteld.  

7. Nabespreking . 10 
min 

 Wie gaat er naar de dialoog met de raad van 
toezicht? Carla gaat.  

 

 Bezetting MR volgend schooljaar. 
Margaret en Ron gaan er mee stoppen. We 
hebben volgend jaar dus versterking nodig. 
Mohediene gaat stoppen als er nieuwe ouders 
komen. Gevraagd gaat worden of Jin dit punt in de 
ouderinfo zet. 
Het pauze beleidvoorstel moet optijd gedeeld 
worden met de MR, zodat we ruimschoots tijd 
hebben om een teamraadpleging te houden .  Ons 
verzoek is; uiterlijk 1 week na de roostervrije week 
het voorstel aanleveren. Daarna plenair delen met 
hele team. Dan kan het team via een raadpleging 
zijn stem uitbrengen. 
Er zijn een aantal leerkrachten die bij willen gaan 
houden hoe warm het in de lokalen is.  

 
 
 
Lucas 
stuurt 
personeel 
bericht 
voor de 
vacatures. 
 

8. Afsluiting  4 juli laatste vergadering van dit schooljaar.  

 

 


