
MR vergadering       Medezeggenschapsraad 

Datum: 3 Juli 2017 

Tijd:  19.00 uur  

Plaats:  De Watertuin directieruimte 

Aanwezig: Esther, Annike, Marjon, Lucas, Karin, Irma, Kirsten, Erik. 

Toehoorder: Christel 

Afwezig: Tamara (mb), Carli 

 

Agendapunt: Tijd Besproken: Acties: 

1. Opening en welkom 5 
min. 

Na binnenkomst een kort voorstel rondje.  
Erik van der Sluijs is nieuw lid 
oudergeleding. 
Tamara heeft zich via de mail afgemeld. 

 

2. Notulen 22-05-2017 5 min Sinterklaasfeest, een hele of halve  
dag. Hangt af van het vervoer.      
Facebook gaat omgezet worden naar een 
gesloten groep. Ouders kunnen zich na de 
vakantie aanmelden om lid te worden van 
de groep. De administratie gaat dit 
handelen. 
Wat bieden we de leerlingen aan in de 
kleutergroepen: 
Deze discussie wordt op dit moment 
gevoerd binnen de kleuterbouw. Hier wordt 
later op terug gekomen. Kirsten geeft aan 
dat zij dit voor de kleuters op dit moment 
erg jammer vindt. Het aanbod is tusssen de 
verschillende klassen te groot.  
De sponsorloop gaat in het begin van het 
nieuwe schooljaar plaats vinden. 
De staking is geweest. Het signaal is 
gegeven.  
Protocol ongewenste omgangs- vormen, 
komt in de 0 week terug. Lucas geeft aan 
dat er leerkrachten zijn die het gesprek over 
ongewenst gedrag naar leerkrachten toe  
aan willen gaan. Lucas heeft ze verwezen  
naar Karin en van  deze leerkrachten is er 1  
bij Karin geweest. Karin wil graag dat deze 
collega’s naar Karin komen. Eerst directie 
en daarna (eventueel) MR.  

 
Karin 

3. Jaaroverzicht  
2017-2018 

10 
min 

De onderwijsdag, 25 April vervalt.  
Geen weken van 3 dagen. Daarom  
rooster vrije dag voor én na het weekend.  
In de meivakantie hebben de  leerkrachten 
2 weken vrij. Dit komt omdat vanuit het 
ASG bestuur deze twee verplichte weken 
meivakantie zijn opgelegd. Na de enquête 
onder het team is er voor gekozen hiervoor 
2 PO dagen in te gaan zetten.    

Karin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Urentabel, 428 vakantie-uren. Leerkrachten 
maken te weinig lesdagen of hebben te veel 
vakantie. 
Er staan een aantal dagen op de vrije 
dagen lijst die niet op de jaarkalender staan. 
De leerlingen maken dan te weinig dagen. 
Daarom wordt de onderwijsdag een 
schooldag. En moet nog een dag gevonden 
worden om te schrappen. 
Erik geeft aan dat in de berekeningen  niet 
kloppen. Er wordt een afrondings- fout 
gemaakt. Hierdoor gaan de leerlingen te 
weinig naar school. Karin schrapt ook 6 
oktober. Ook data en weekdagen komen 
niet overeen. 
Karin heeft de urentabel en jaarrooster 
opnieuw uitgeprint. De OC voor de groepen 
8 moeten nog worden opgenomen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin neemt 
dit op met de 
Bombardon. 

4. Schoolgids  
       2017-2018 

 

20 
min 

Bijlage bij de schoolgids wordt aan het 
einde van het schooljaar meegegeven en 
hoort formeel bij de schoolgids. 
Er worden een aantal textuele aan- 
opmerkingen gemaakt.  
Hfst 3: Schoolleiding hoort volgens de cao 
bij onderwijzend personeel. 
Foto’s passen niet bij de tekst. De tekst over 
de kleuters worden nog met Annike 
doorgesproken. 
Hoeveel muzieklessen  worden er gegeven. 
12x een half uur. Niet in de bovenbouw, er 
wordt voor volgend schooljaar naar een 
muziek leerkracht voor de  bovenbouw 
gezocht. 
Hfst. 4:Geen opm. 
Hfst. 5:. Aanvullen bij RT: Op welke 
gebieden er kan er   extra ondersteuning  
geboden worden? 
Onderwijsassistentie is er alle dagen in de 
kleutergroepen en gedeeltelijk in de 
groepen 3 en 4.  
Medewerkers zorg, zijn de mensen van 
Vitree. 
Stagiaires in school: Voorstellen aan de 
ouders per Digiduif. 
Hfst 6:Begeleiding bij uitstapjes. Nieuw 
opgenomen dat ouders gevraagd gaan  
worden. 
Mr mailadres moet aangepast worden. 
Moeten de kosten van schoolreis en kamp 
niet gemeld worden. 
Afkortingen VO in een bijlage uitleggen. En  
een korte uitleg over de verschillende 
soorten VO opnemen. 
Digiduif  bij ouders promoten om 
ziektemelding door te geven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin vraagt 
dit na. 
 
 
 
 
 
 
Karin 
 
 



Fruit als snack toevoegen(Gezonde 
voeding!). 
Toestemming foto en film gebruik wordt 
nader bekeken. Wat wordt de nieuwe 
richtlijn. Je moet ook de leerkrachten 
beschermen, die met hun eigen toestellen 
foto’s nemen. Hoe zit het met de privacy.  

Karin 
 
 
 
 
 
Karin 

5. Ervaringen 
/opbrengsten van 
Vitree schooljaar 2016-
2017 

 

20 
min. 

Er is een vraag over de wachttijd bij Vitree. 
Karin legt uit dat dit erg wisselend is .De tijd 
dat er gewacht moet worden, moet 
gecommuniceerd worden door de Ib-er. Dit 
is haar taak. 
Het 2e jaar met Vitree in school wordt 
afgesloten. Er is intussen een stabiel Vitree 
team. De meningen bij ouders en personeel 
zijn verdeeld. Er wordt door de directie een 
gesprek aan gegaan met personeel en/of 
ouders die strubbelingen ervaren in de  
afstemming met Vitree. 
Er heersen verschillende verwachtingen 
over en weer. Ook de uitgangspunten rond  
begeleiding en behandeling lopen uit een. 
De beschikbare uren voor ouder-
begeleiding (IPT) en PMT zijn niet 
voldoende. Er wordt gekeken of er 
uitbreiding van uren kan komen m.b.t. IPT 
en PMT. 
Christel geeft aan dat zij als gymleerkracht 
ook graag terugkoppeling krijgt over de 
leerlingen die begeleidt worden door Vitree. 
De protocollen van twee jaar geleden 
kloppen niet meer en worden herschreven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Personele bezetting 
 

20 
min 

Vanwege  de financiële prikkelen was het 
erg lastig om mensen te werven. Er had 
gestart kunnen worden met 21 groepen. 
Maar er is geen geschikte leerkracht te 
vinden, dus gaan we volgend  jaar niet 
starten met een nieuwe groep.  
Personele bezettingsoverzicht 

2017-2018 is bij compleet. 
 

 

7. Rondvraag 5 
min. 

Erik stelt zich voor. Hij vertelt zijn 
achtergrond op MR gebied. Er ontstaat een 
discussie over de werkdruk.  
Brandalarm in de week van schoolreis. 
Leerlingen van slag. Kan deze niet beter 
gepland worden. 
Kan ouders gemeld worden als er 
onbekende 
mensen in de klas en school 
komen.(Onderhoud  en reparatie). 
Blanco regelement op de website wordt 
vernieuwd zo gauw er vanuit de GMR een 
nieuwe komt. 
Inzichtelijk overzicht maken van besteding     
ouderbijdrage voor schoolreisjes en kamp. 

 
 
 
 
Lucas  
 
 
 
 
Lucas 
 
 
 
 
Karin 



(Is in tussen gebeurt, Karin heeft de MR op 
17 juli een overzicht gestuurd). 
Voorstel: Ouderbijdrage via een 
automatische incassoregelen. 
Volgend jaar MR vergaderingen meer 
spreiden over dagen van de week.  
Artikel m.b.t. onderwijsaanbod kleuters komt 
na de vakantie op nieuw aanbod in de MR  
 Waarom wordt  er weer over jaargroepen 
gesproken? Vraag aan Karin persoonlijk 
stellen.  

 
 
 
 
Lucas 
 
 

8. Nabespreking/Afsluiting 10 
min 

Lange vergadering geweest. Hoe komt dit?  
Bespreken van schoolgids en jaaroverzicht 
neemt veel tijd in beslag. Hoe kunnen we dit 
verkorten? Bij start nieuw schooljaar hier op   
terug komen. 
Samenwerking met Vitree moet in het team 
besproken worden.  
 Agendapunten voor  de volgende 
vergadering:  
+ Verbaal geweld van de leerlingen. 
+ Mr bezetting leerkrachtgeleding 
+ Artikel onderwijsaanbod kleuters 
+ School- ondersteuningsprofiel.  
+ Besteding ouderbijdrage 
+ Jaaroverzicht 2017-2018 en urentabel. 
+ Thema werkdruk in school n.a.v. 
stakingsuur. 
+Citotoetsen 
 
Na gekomen bericht: 
Tamara Potter, ouder-lid stopt met haar 
werkzaamheden voor de MR. Haar zoon 
gaat  naar een andere school na de 
zomervakantie. 

 
 
 
 
 
 
 
Irma/Lucas 

    

 

 

 

 


