
NOTULEN MR VERGADERING  
Plaats;  Docentenkamer 

Datum 13 februari 2018 

Tijd; 19.30-21.30 

MR Leden; Ouders Marloes Mertens (MM), Karin Visscher (KV), Sahar Sirzad 

(SS) 

 Directie Claudia Heusen (CH), Wim Slijpe (WS) 

 Docenten Alex Kuipers (AK), Nancy Kist (NK), Corine Nees (CN) 

Aanwezig Karin Visser (KV), Nancy Kist (NK), Marloes Mertens (MM), Corine Nees 

(CN), Sahar Sirzad (SS) 

Afwezig Rocco Hesters (RH), Alex Kuipers (AK), 

 

  

1 Opening & welkom 

  Vicevoorzitter opent de vergadering om 19.36 uur 

 Alex is gisteravond vader geworden 

2 Vaststellen Notulen 

  Goedgekeurd voor plaatsing website 

3 Nalopen actielijst/besluitenlijst 

 1. Mr Notulen okt. Op website zetten controleren dir Afgerond 

 2. MR notulen november op website zetten dir Afgerond 

 3. Agenda publiceren volgende vergaderingen dir Afgerond 

 4. Enthousiasmeren leerkrachten MR (ind. Directie gesprekken) dir altijd 

 5. Enthousiasmeren MR ouder MR April 2018 

 6. MR presentatie sturen naar RR MM Afgerond 

 7. MR compleet maken voor de website RR Loopt door 

 8. Aanpassen MR stukje website RH Loopt door 

 9. Pro activiteit MR leden Alle Afgerond 

 10. GMR februari bezoeken RH Loopt door 

 11. MR presentatie tijdens ouder café? RH Afgerond 

 12. GMR ouders polsen inval tekort RH Loopt door 

4 Directie/UC 

 Directie; 

 Landelijk is niets te vinden over financiën van ZML kinderen in de groep. Worden nog 

overleggen over gevoerd. Uiteindelijk moet het geld bij de kinderen komen, blijft nu nog te 

veel op kantoren hangen. Ligt hier geschiedenis van gewoon anders en dat is niet 

zomaar te veranderen. Eigenlijk moet op meerdere plekken dezelfde voorziening komen. 

Niet ieder jaar opnieuw gesprekken moeten voeren of het ieder jaar opnieuw 

realiseerbaar is.  

 Ouder café was een leuk avond, aanwezige ouders hebben het interessant gevonden en 

waren enthousiast. Bekijken of dit thema volgende schooljaar weer aan de orde komt. 

Tijdens informatieavonden en inloop dag wordt kanjertraining besproken/aangeboden om 

nieuwe ouders in de kleuterbouw kennis met kanjertraining te laten maken.  

 Enorme druk op personeelsvervanging op dit moment tijdens ziekte van leerkrachten. 

Groepen worden dan wel opgevangen, maar gaat ten kosten van specialisme, toets 

afname, flexibiliteit van collegae en de kwaliteit die wij nu niet meer kunnen leveren. Op 

management niveau wordt gesproken over het naar huis sturen van leerlingen bij 

leerkrachten ziekte. Zal gewaakt worden dat dit verdeeld wordt over alle groepen en 

leerkrachten.  Eventueel gaan bekijken wat de mogelijkheden met Smallsteps zijn. 

Vacatures worden nu al niet meer ingevuld.  



 Nieuwe kleutergroep; financiën zijn nu veranderd, groeitelling bestaat niet meer. Moet bij 

het bestuur komen om een nieuwe groep te kunnen starten. Toestemming is er nu en 

start na de voorjaarsvakantie. De personele invulling is een enorme uitdaging. Nu intern 

opgelost.  

 Akkoord op werkdruk verlaging, meer geld naar het basisonderwijs. School 225 

leerlingen, 30.000 euro. Voor ons zou dat betekenen 1 leerkracht. Kritisch in de gaten 

houden.  

 Formatieplan voor 2017-2018  is gestart. Wij blijven stabiel,  uitgaande van 700 

leerlingen. WS houdt deze geldstroom in de gaten. Salaris eis is nog niets veranderd. De 

stakingen gaan voor als nog door. Onze regio 14 maart   

 Inspectietoezicht; school kreeg om de 4 jaar bezoek (normaliter). Nu wordt er bestuur 

toezicht gehouden en vandaar uit worden scholen gefilterd die inspectie bezoek gaan 

krijgen. Dit zijn de risicoscholen. In april bestuur toezicht, in mei worden de scholen 

bezocht. Ook worden dan goede scholen bekeken. Archipel staat bij de goede scholen. 

Afstemming/differentiëren zijn nog speerpunten voor onze school. Goede school zijn 

betekend ook gefaciliteerd worden om goed personeel te kunnen behouden, wordt 

binnen bestuur nog besproken.  

 Financiën zitten apart in elkaar, vanwege krimp, leegstaande lokalen die toch betaald 

moet worden aan de gemeente, drukken op het budget. Scholen die reserve hebben 

opgebouwd, zijn nu bevroren en mogen niet besteed worden, totdat het bestuur weer 

gezond is. De vraag is of die gelden nog beschikbaar is. KV wil een afspraak maken om 

de financiën te bekijken. Nu bezig voor 2018-2019.   

UC; 

 Komt bij NK een nieuwe ZML leerling, aanwezige schooltijd wordt langzaam opgebouwd 

 1 MB collega heeft met college van bestuur meegelopen, als gevolg van het Maximum 

project. Bestuurslid komt ook bij ons op school kijken, om meer inzicht te krijgen hoe het 

bij ons op school gaat.  

 Studiedag is praktisch ingezet door cito te analyseren op school, unit en klasniveau. Cito 

is niet leidend, ons eigen observaties en eigen leerlijnen zijn leidend. In voorbouw 

gesprekken over wel of niet afnemen van Cito toetsen.  

 Kracht van samen; leerkrachten geven workshops en trainen elkaar 

5 GMR/CMR mededelingen 

 GMR; 7 feb (RH), 28 mrt (KV), 6 juni (MM), 11 juli (SS) 

 RH polst meningen GMR ouders over de inval tekorten. RH is niet aanwezig, 

terugkoppeling staat gepland op de volgende vergadering.   

CMR 

  Bestaat niet meer, wordt niet meer in agenda opgenomen.  

OPR (CN) 15-02-2018 eerstvolgende 

 Brainstorm bijeenkomst PAO bij Aventurijn in Almere geweest, waarbij bekeken is welke 

bouwstenen in de nieuwe visie moet komen te staan. Aanwezige personen kwamen uit 

verschillende lagen en taken van het onderwijs 

6 Ingezonden stukken 

  Niets  

7 School & MR 
(formatie, jaarplan, schoolplan, taakverdeling MR, vertrouwenspersoon, inventariseren ouderbijdrage, personeel) 

 Schoolplan; 

 Jaarplan wordt nog geschreven en wordt in mei op de agenda gezet 

Schoolgids 2017-2018; 

 Idem  

8 Open thema (OUDERPARTICIPATIE) 

 PvA ouderparticipatie (GQ, AK, MM); 

 i.v.m. minimale MR bezetting wordt dit thema doorgeschoven naar de komende periode 

 Ouder geleding geeft aan om bij ouders te gaan inventariseren hoe het komt dat ouders 

wel of niet komen helpen op school.   



9 Rondvraag 

  Geen punten    

10 Sluiting vergadering 

  Vicevoorzitter sluit de vergadering om 21.21 uur 

 

 Bespreekpunten 2018-2019 

 Jaarplanning 

 1e en laatste vergadering OR uitnodigen voor evaluatie en bespreking nieuwe begroting 

 OR en MR voorstellen op informatie avonden 

 Presentatie MR tijdens avond bijeenkomsten (workshopavonden) 

 Mei  jaarplan,  

 


