
 
Notulen MR vergadering    dinsdag 11 Juni  2019 

 
Aanwezig: Rosalie, Dianne, Marinka, Ester, Evert, Anita, Marieke, Melanie, Petra, 
Malou en Nolan. 
Afwezig: Rob (met kennisgeving) 

 
 
1. Opening en welkom 
 
Opening door Marinka, 
 
Uit: nieuw gebedenboek van Toon Hermans 
 
“Wij menen dat wij onze kinderen allerlei sommetjes en lettertjes moeten leren, maar wij 
zouden eens ernstig moeten overwegen dat het belangrijkste wat een mens moet leren  
is: ‘ het omgaan met wat hij denkt’.  
Bij het ordenen van onze gedachten en het interpreteren ervan beginnen ons geluk en 
ons ongeluk.  
Alleen een geoefende geest kan ons ontdoen van de boze gedachten die ons parten 
spelen en kan ons helpen om vat op ons leven te krijgen.” 
 
Anita heet Malou welkom. 
 
2. Nieuw lid MR 
 
Wij heten Malou van harte welkom, Malou is 37 jaar een heeft een dochter in klas 1a 
 
Omdat we nog steeds één ouder te kort komen is het misschien verstandig om wederom 
een stukje in de Infomare te schrijven en om een los stukje te versturen, Rosalie pakt dit 
op. 
 
Daarnaast misschien verstandig ook de leerkrachten te mobiliseren. Aanvragen kunnen 
worden gemaild naar Rosalie. Dit is toch een besluit geweest. De PMR gaat de 
leerkrachten benaderen 
 
Ook voor de vergaderdata van volgend jaar zijn wij afhankelijk van de GMR, agenda zal 
nu om de GMR worden heen gepland en daaruit volgen de volgende data: 
 
1ste 24-09-2019 
2de  05-11-2019 
3de  10-12-2019 
4de  07-01-2020 
5de  11-02-2020 
6de  24-03-2020 
7de  12-05-2020 
8ste  09-06-2020 
 



 
Met als mogelijkheid om nog een 9de vergadering te plannen indien nodig. Hier blijven 
dan nog drie weken aan tijd voor beschikbaar. 

 
3. Ingekomen stukken 
 
In de verschillende groepen hebben we het gehad over de zin en onzin van de 
informatieavond. Het voorstel in nu om de groepen 7 en 8, één of twee weken voor 
de kennismaking de informatie mee te geven zodat ouders aan de hand daarvan op 
de informatieavond of een ander moment vragen kunnen stellen. 
 
Anita geeft aan dat we als MR veel missen, onder andere betreffende dit onderwerp. 
Er is heel veel informatie waar wij de ouders beter in zouden kunnen voorzien op 
papier en niet alleen mondeling tijdens de informatie avond. 
 
Concreet wil de PMR over dit onderwerp nog een teamvergadering. Met het voorstel 
om vanaf groep 4 de informatie in hetzelfde formaat te verschaffen met uitzondering 
van groep 8 omdat deze informatie een iets andere insteek heeft aangezien dit het 
laatste schooljaar betreft. Daarnaast is het verzoek de datum van het verschaffen 
van die informatie te verplaatsen naar de eerste maand in het nieuwe schooljaar. 
 
Van de informatie die de leerkrachten behandelen tijdens de informatie avond is al 
een basis format wat nu gebruikt wordt. Het verzoek is ook om berichten het hele 
jaar beschikbaar te laten zijn in MijnSchool-app of in ieder geval tot aan de informatie 
avond zelf. 
 
Mocht er vanuit de MR een akkoord moeten komen op dit verzoek, is in dit overleg 
akkoord gegeven. 
 
Ingekomen stukken: 
 
In de brief die binnengekomen is, staat geen directe vraag. Ons advies is dan ook 
eerst contact laten opnemen met de leerkracht daarna met Evert en mocht er een 
onenigheid uit voortvloeien dan met de MR. 
Naar aanleiding van de reactie die wij op de brief gegeven hebben, is er geen tegen 
reactie meer geweest. 
 
Er heerste de veronderstelling dat het idee van de combinatie klas 1-2 niet 
voorgelegd was aan de MR, Anita heeft Evert verzocht dit in het vervolg beter te 
communiceren en bij gevoelige zaken eventueel alleen met de voorzitter.  Evert geeft 
aan dit te gaan doen. 
 
Petra geeft aan dat Desiree, infoMR heeft als blad ter informatie en tevens cursussen 
Medezeggenschapsraad aanbiedt. We hebben als MR per jaar een bedrag van 1000 
euro te besteden voor dit soort zaken. Daarnaast geeft Klaas Jurjens elke twee jaar 
een cursus die ook nog vergoed wordt door PCO, de GMR stuurt hier normaal een 
mail over zodra dit aan de orde is. 
 
Rosalie zorgt ervoor dat Malou in de MR mail groep komt. 



 
 
De mail groep PMR was niet compleet maar dit is inmiddels opgelost. Wel moet de 
PMR zelf aangeven aan Robert of er iemand uitgaat of bijkomt. 
 
Op dit moment is het niet helemaal duidelijk over welke zaken wij kunnen instemmen 
en welke zaken wij allen kunnen adviseren, Evert heeft hier al over nagedacht. Maar 
misschien wel goed om dit nogmaals even onder zijn aandacht te brengen. 
 
4. Schoolplan / Veiligheidsplan 
 
Op verzoek van ons zal Evert de stukken in het vervolg iets eerder aanleveren als de 
dag van de MR vergadering, zodat iedereen zich kan inlezen. 

Evert geeft aan dat dit stukken zijn voor volgend schooljaar en dus ruim op tijd 😊 
 
Anita zal tevens de data van de MR vergaderingen van volgens schooljaar mailen naar 
Evert. 
 
Schoolplan/veiligheidsplan: 
 
Wij moeten met elkaar afspraken gaan maken over hoe we dit besproken willen zien. 
Wat er tot dus ver aan informatie in staat klopt met de realiteit. Nu we het 
gedocumenteerd hebben is het in de toekomst ook eenvoudiger om mee te krijgen wat 
er op de Mare allemaal speelt. 
Het verzoek van Evert is of dat we de eerste volgende vergadering in het nieuwe 
schooljaar gaan bespreken wat er in het document nu nog mist en wat er allemaal dus al 
geregeld is. Op de agenda van 10-09-2019 zetten.  
 
Toelichting bezoek werkgroep aan de Huve. Dit is een onderdeel van de werkgroep 
gedrag en de afspraak die nog gemaakt moet worden die volgt nog. 

 
5. IB vervanging volgend schooljaar 
 
Op dit moment is het zorgelijk en er is al een procedure gestart. Mocht er over drie 
weken nog geen helderheid over zijn dan gaat Evert nadenken over een mogelijke 
achtervang. 
 
Er moet nog een besluit genomen worden over de laatste 0.4 fte van de totale 1.2 fte.  
Er gaat breed (extern) worden gezocht. Er staat al een vacature voor open. Als het 
mogelijk is mag één van de ouders van de oudergeleding meedraaien in de procedure. 
Ter vervanging van Heidi en niet die van Marloes. Evert houdt ons op de hoogte. 

 
6. Ouderavond Thema (LOES) 
 
De PMR geeft er de voorkeur aan die alvast vast te zetten in de week na de 
herfstvakantie, de week van 28-10-2019. Omdat we in week 44 al een ouderavond 
verwachten, zal Evert e.e.a. alvast moeten vastleggen. Anita mailt Evert en Loes 
hierover met als mogelijke onderwerp gamen of iets mediawijsheid. Daarnaast kan het 



 
een leuk idee zijn om rond de Herfst- en voorjaarsvakantie nog twee extra avonden te 
plannen aangezien er nog een aantal zeer leuke onderwerpen aangeboden worden. 
 
Anita geeft aan dat het misschien een goed idee is om de informatievoorziening te 
splitsen in onder- en bovenbouw.  
 
Wel is het van belang om van te voren te weten hoeveel mensen er hierbij aanwezig 
zullen zijn. Het voorstel is om dit te organiseren met één of twee ouders en één of twee 
leerkrachten van de MR. De PMR is verantwoordelijk voor de voorbereiding etc. 
Daarnaast gaat deze keer de voorkeur uit naar een digitale inschrijflijst, met als 
voorkeurs dag een woensdag. 
 
7. Hygiëne (doorgeschoven van vergadering 9 april) 
 
Sinds we twee nieuwe schoonmakers hebben is onze indruk dat er beter 
schoongemaakt wordt als bij de vorige schoonmaak ploeg. 
 
Wij gaan het verzoek doen aan het schoonmaak bedrijf om een overzicht te geven wat 
ze aankomende zomervakantie wel en niet gaan schoonmaken zodat we de overige 
zaken zelf op kunnen pakken. Daarnaast moet er nog een overleg plaatsvinden over de 
tijd die de schoonmakers nu krijgen om niet alleen snel maar ook kwalitatief goed werk 
af te kunnen leveren. 
 
Evert gaat ook een lijst samenstellen met werkzaamheden die nu niet gebeuren en 
verschoven gaan worden naar de conciërge zodat het gezamenlijk een totaal oplossing 
wordt. 
 
Dit hoeft niet als punt op de agenda van volgend jaar maar moet wel op de actielijst 
blijven staan. 
 
Afvalscheiding Op de agenda van 10-09-2019 zetten. 
 
 
8. Informatie van uit de school 
 
Verder geen andere zaken. 
  
MijnSchool heeft nog contract tot 1 jan. Wij gaan kijken in het najaar naar een ander 
systeem. Op de agenda van 10-09-2019 zetten. 

 
9. Formatie 2019/2020 
 
Het verzoek van Evert is of de PMR hier een toelichting over wil geven. 
 
Samenvatting is dat er 40 uur gewerkt moet worden. Dit is onder te verdelen in een 
aantal items, namelijk lesuren, voor- en nawerk en taakuren. Van de 40 uur zijn 25 
uren lesgebonden dan zijn er de taakuren en de voor- en nawerk, die staan nu op 2 
uur echter is de PMR van mening dat dit minimaal 2,5 uur moet zijn. 



 
 
De optel som van alle uren geeft nu aan dat er meer uren gemaakt worden als dat er 
officieel beschikbaar zijn.  
Evert heeft aangegeven dat in het programma Mooi. Aan de hand van die 
berekening zullen er gesprekken komen. Dan zal het duidelijk worden hoeveel 
taakuren er zijn naast de vaste lesuren. 
 
Volgend jaar hebben we 98k(98000 euro) tot onze beschikking om er o.a. werkdruk 
verlagende middelen voor in te kopen, 60k(60000 euro) voor de uren per groep en 
de rest voor ib-er en om gym uit te kunnen breiden, 930 uur les -50 880 uur klein 
gedeelte vak leerkracht beweging ongeveer 35x45min. Dat is het aantal uren wat 
een leerkracht lesgeeft. De gedachte is om de lesuren terug te brengen om hierdoor 
meer taakuren over te houden.  
 
De PMR geeft aan dat een gymdocent aantrekken die de leerlingen wat meer dan 
gemiddeld kan aanbieden een juiste keuze is. Dus de leerkrachten vinden het geen 
probleem om eventueel mee te fietsen op de heenweg naar gym en daar dan hun 
taakuren te maken. Evert heeft daarvoor ook de faciliteiten geregeld om dit ook te 
kunnen doen. Hoe alles exact vorm krijgt daarover zijn we nu druk in overleg. 
 
Het werkverdelingsplan is onderdeel van het formatieplaatsen plan en daarmee heeft 
de volledige MR er ook iets over te zeggen. Vandaar het verzoek om uiterlijk 25 juni 
dit in de MR mail aan te bieden zodat indien nodig er nog een vergadering over kan 
worden gepland. 
  
Het is goed om onder de loep te nemen wat de rol is van PMR en oudergeleding 
ofwel de MR in zijn geheel. Wij moeten als MR meer gaan toetsen hoe de school 
functioneert. 
 
Er is in het verleden een keuze gemaakt voor continu rooster. Er is toen geen 
rekening gehouden met andere zaken, alleen met kind gebonden uren. In de 
afgelopen jaren konden we dit wegplannen door de lange schooljaren. Echter dit jaar 
is een kort jaar waardoor dit nu niet uitkomt. Voorstel een jaar lang niet om 14:00 te 
eindigen maar om 14:05 waardoor de mei vakantie ongewijzigd kan blijven. Echter 
geeft de MR als voorkeur om hiervoor de mei vakantie in te korten, Evert neemt dan 
bij deze het besluit om 1.5 week mei vakantie te nemen i.p.v. 2 weken. 
 
Ook nadenken over een vier daagse lesweek of een rooster waar er voor het kind 
meer keuze vrijheid is kan een optie zijn en zouden we in de toekomst kunnen 
bespreken. 

 
10. Informatie naar ouders en/of team 
 
Geen mail voor de klankbord groep 26 juni, klankbord groep Op de agenda van 10-09-
2019 zetten. 
 
Parkeren aan de Roodborst is wederom een drama. Evert gaat het neerleggen bij de 
wijkagent en de ouders. 



 
 

11. GMR 
 
Data’s vergaderingen volgend jaar 
 
1ste 10-09-2019 
2de  15-10-2019 
3de  26-11-2019 
4de  07-01-2020 
5de  11-02-2020 
6de  24-03-2020 
7de  12-05-2020 
8ste  09-06-2020 

 
12. Formatie plan dient te worden (ingestemd) 
 
Op de agenda van 10-09-2019 zetten. 
 
13. Actiepunten lijst. 
 
LB functies, is nu bij PCO aan de orde, Evert gaat informeren naar de status. 
 

 
14. Rondvraag. 
 
Marieke:  
 
Krijgt niet meer zo veel mee van de ouders, maar de laatste tijd heel veel vraag over 
school sport toernooi. Bij alle toernooien worden de beste uitgekozen maar bij voetbal of 
korfbal worden de beste gemengd met de mindere. Beide partijen vinden het niet leuk, 
de vraag is of het mogelijk is om een goed team te maken en e.v.t. een tweede of derde 
team etc.  
 
Marieke: 
 
Ik vind dat meiden er niet onder doen voor jongens en dat gebeurt nu wel. 
 
Malou: 10-09 bespreken hoe mijn rol als verkeer ouder wordt toegepast. 
 
Dianne: vergoeding voor de inkt. 

 
15. Evaluatie. 

 
Evert is tevreden over hoe het gaat en over de samenwerking maar vindt dat we nog 
wel kunnen professionaliseren. 
 
Wij vinden het ook een prettige werksfeer namens de gehele MR. We zouden het wel 
wenselijk vinden bij het professionaliseren ook de juiste begeleiding te krijgen. 



 
 
De PMR vind het nog lastig om te weten waar ze meer moeten toevoegen aan het 
geheel. Evert probeert daar steeds meer duidelijkheid in te brengen. 
 
Nu het allemaal beschreven is wordt het steeds duidelijker waar de sturing wanneer 
wel of niet van de PMR vandaan moet komen. 
 
In de komende periode verwacht Evert dat wij meer actiever en assertiever met de 
informatie omgaan in en voor een vergadering 
 
MR moet meer sturend bezig zijn en minder varen op de input/keuzes van Evert. 
 
Voor de eerst volgende vergadering zal het volledige team bij elkaar komen en aan 
de hand van dat gesprek zal de PMR in de vergadering van 10-09-2019 meer 
invulling kunnen geven aan het punt, wat verwacht je komend schooljaar en hoe 
organiseren wij dit. Op de agenda van 10-09-2019 zetten. 
 
Einde 22:35. 

 
 

Nr. Startdatum Wie Wat Deadline 

6 25-09-2018 Evert LB functies bespreken Voor juli 2019 

7 5-2-2019 Evert Afvalscheiding binnen de mare 10-09-2019 

8 5-2-2019 Evert Engelse les binnen de mare 2019/2020 

9 5-2-2019 Marinka Hygiëne afspraken binnen de Mare 10-09-2019 

10 9-4-2019  Evert Ouderavond nieuwe schooljaar Nieuwe 
schooljaar 

 


