
MR vergadering   

Datum:4 juli 2016 

Tijd:  19.00 uur  

Plaats:  De Watertuin, in de  middenruimte. 

Aanwezig: Mohieddine, Esther, Annike, Marjon, Margaret, Ron, Lucas, Irma, Carla. 

Afwezig: Kirsten (m.b.) 

 

Agendapunt Tijd Besproken Acties 

1. Opening en 
welkom 

5min Laatste vergadering voor Margaret en Ron. 
Mohieddine wil nog doorgaan totdat er vervanging 
is gevonden. We gaan  ouders werven  via een  
oproep in de  ouderinfo en op de algemene 
ouderavond na de zomervakantie. 
Annike wordt voor gesteld als lid van de 
leerkrachtgeleding.  

 

2 Jaarplan 2016-2017 
 

20 
min 

Ter instemming voor gelegd. 
Er wordt in het jaarplan niet benoemd op welke 
manier er bij verschillende onderdelen evaluatie 
plaats vindt.  
-Doel technisch lezen: Beter benoemen om welke 
groepen het gaat.(Gebruik Estafette). 
- Schrijven: Zin in groepen............... Deze zin 
loopt niet goed. 
-Flikkenmodel, Wat is dit? Plan van aanpak om  
door betere analyse de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren.(Inspectie gestuurd). 
- Communicatie,100% Digiduif : Is dit niet een te 
hoog doel. We streven dit na, maar of het ook 
realistisch wordt is afwachten. Momenteel is 75%  
van de ouders aangemeld. We willen zoveel 
mogelijk  van de “papierenversie” af. 
- de Urenberekening: Moeten deze niet nogmaals  
worden nagekeken i.v.m. de vele wijzigingen. Dit is 
de juiste versie. 
- De eindgroepen krijgen nog een aparte datum, 
27 februari is te laat.  
-Inzet personeel; Deze lijst moet nog worden  
aangepast. De werkdagen, namen en WTF’s zijn 
niet overal correct. 
- Klopt het dat MR  compensatie uren geclusterd 
mogen worden. Ja , dat mag. 
- Er wordt (nog) te weinig doorgegeven of er 
werkdruk wordt ervaren. Hoe ziet de directie zijn 
eigen aandeel hierin?  Er zijn collega’s die dit wel 
aangeven naar de directie. 
 Dan volgt er een gesprek over wat er  aan gedaan 
kan worden. De directie krijgt soms signalen van 
collega’s. De directie gaat dan op basis van deze 
signalen in gesprek met  de collega’s die het 
betreft. 
 De directie is zich er van bewust dat dit een 

 



moeilijk onderwerp is, maar dat het een gedeelde 
verantwoordelijkheid  tussen werkgever en 
werknemer. 
-Overwerk; Waarom is de compensatie voor 
kerstavond verdwenen. Vergeten, wordt nog 
ingevuld. (3 uur ) 
- Overwerk: Mag gebruikt worden om de 
negatieve vakantie uren te compenseren. 

3     Schoolgids 2016-2017  Ter kennisgeving voor gelegd. 
Werk-les bij de kleuters: Dit doen niet alle 
kleutergroepen. 
Bij werken met thema’s wordt nog Schatkist 
genoemd i.p.v. Piramide. 
Gaat nog aangepast worden. 
Er is geen duidelijkheid over het douchen na 
gymmen. 
Is niet eenduidig genoeg. Wordt nog besproken. 
Kleuters hebben geen vakleerkracht voor 
gymmen. 
Kan er benoemt worden om ouders niet (meer) 
onder drukt te zetten, om buiten de arts om, over 
dosering te praten. 
De arts schrijft voor. 
De leerkracht mag alleen het gedrag benoemen  
dat hij in de groep ziet, dit  in samenhang met het 
medicatie-gebruik.  
Alleen de arts is bevoegd en kan in samenspraak 
met de ouders over de medicatie in gesprek gaan. 
Ouders moeten het formulier “Verstrekking 
medicatie” invullen.  
Er wordt nog nagedacht wat er moet gebeuren als 
er veranderingen komen in het medicatie-gebruik. 
Bijv. andere frequentie en/of dosering. 
In de groeps-map staan de namen van de 
leerlingen met medicatie- gebruik vermeld. 
Verjaardagen: leerlingen mogen in de 
verschillende pauzes rond gaan in de eigen unit. 

 

4 W.v.n.t.t.k. 
 

10 
min. 

Jaarkalender 2016-2017:Ter informatie aan de 
MR voorgelegd. 
De jaarkalender is voor 95 % klaar. 
Alleen de  gedragslessen (PBS) moeten er nog in 
worden opgenomen. 
Risico Inventarisatie en Evaluatie en de 
Quickscan welzijn personeel worden na de 
vakantie in de MR besproken.  
Pauze beleid: De MR stelt het op prijs dat de 
directie de pilot rond  Voorstel pauzebeleid” 
overneemt. 
Er gaat een proefperiode komen tot de 
herfstvakantie om het plan uit te proberen. 
Waarom is nodig dat laat weten als je buiten 
school gaat gedurende je pauzetijd?  
Dit heeft te maken met mogelijke calamiteiten die 
zich voor zouden kunnen doen. In de school of met 
een eigen leerling van de leerkracht. 
Moet je  voor vervaging/ ruiling zorgen als je een 

 



vrije dag hebt gepland.   
Moet nog duidelijkheid over komen.  

5 Nabespreking . 10 
min 

Sommige antwoorden zijn niet altijd eenduidig. 
De MR heeft zich  in het afgelopen schooljaar 
m.b.t. de  verschillende onderwerpen instemmend 
op gesteld. 
Het schoolteam heeft ook een eigen 
verantwoordelijkheid t.a.v. het pauzebeleid. 
Het heeft straks gedurende de pilot  én de 
raadpleging de gelegenheid zich er over  uit te 
spreken. 

 

6 Afscheid vertrekkende 
MR- leden 

 De MR bedankt Margaret en Ron voor hun inbreng 
en betrokkenheid gedurende de afgelopen jaren. 
Ze ontvangen beide een attentie én  een mooie 
bos bloemen. 

 

 

 


