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Notulen MR-vergadering dinsdag 17 april 
 
Aanwezig: Sylvia Witteveen (voorzitter), Thekla Heuberger (secretaris), Joost Siegman, Karin Bouman, 
Larissa den Dunnen, Naomi Lautoe, Janneke Verbiest en Bianca Kraakman 
 
Afwezig: Daan Swart 
 

1. Opening 
 

De agenda wordt vastgesteld. 
 
Sylvia geeft aan dat ze vergeten is het MR Reglement op de agenda te zetten. We schuiven hem door 
naar de volgende vergadering. Met dien verstande dat er al wel vast een plan gemaakt wordt voor het 
werven van een nieuw OMR lid. Dit moet namelijk wel in gang gezet gaan worden. Sylvia en Thekla 
zullen dit samen gaan doen. 
 
Dyslexieprotocol – hoofdpunten bespreken, de rest op de mail. Volgende keer verwachten we een 
aangepaste versie. 
 
De notulen van 23 januari  
Blz1. Actie Daan wordt actie Janneke. 
Esther vragen wat de Kraal aan ICT beleid heeft – dit laten we even gaan ivm GMR blended learning 
Analyse M-toetsen:  Er is overleg binnen team geweest. Het team heeft ook gezien dat de resultaten 
in de groepen 3, 4, 5 slecht/onder de norm zijn, maar dat dat in groep 6 weer (wat) bijtrekt. Ze 
hebben er ook niet echt een verklaring voor.  
Bianca maakt de opmerking dat wel is vastgesteld binnen het team dat er meer behoefte is aan het in 
de praktijk uitoefenen van rekenvaardigheden. 
 
Thekla maakt de notulen definitief. 
 
Actielijst 
16-25 Sylvia en Thekla gaan plan maken voor werven nieuw OMR lid. 
16-30 Janneke toevoegen 
16-31 mag er af 
16-32 er is contact geweest met Bert en hij gaat het geld overmaken 
16-35 Naomi geeft aan dat momenteel de werkdruk zó hoog ligt, dat er wel te voorspellen valt dat 
iedereen te weinig tijd heeft gehad voor de taken. En als we dat kunnen voorspellen, wat heeft het 
dan voor zin om dit nog te vragen aan de collega’s en wat gaan we doen met deze info? 
We besluiten dit volgend jaar tijdens het maken van het taakbeleid mee te nemen. 
16-36 naar volgende vergadering (22 mei) 
16-37 Daan wordt Janneke 
 
 
 
Terugkoppeling directie overleg 
24 mei navragen wel/niet? Wat gaan ze communiceren? 
Nieuwe methode zaakvakken gaat naar volgende vergadering, want Aafke is niet bij deze vergadering. 
 
 
 
Voorbereiding hoofdpunten.  
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Dyslexie onderzoek 
Blz 5. Joost geeft aan dat er wel wat ‘daadkracht’ in het stuk mag. Hij ziet veel “als dit aan de hand is, 
dan kunnen we….” , in plaats van “als dit  aan de hand is dan gaan we……”  
Er wordt gesproken over een Remedial Teacher; die hebben we niet op school. 
 
Naomi vraagt: Staat erin wat een dyslexie verklaring kan opleveren? Er zijn ouders die het ‘stempel’ 
niet op hun kind geplakt willen hebben, terwijl het de kinderen kan helpen tijdens hun (gehele) 
schoolloopbaan. 
 
Karin geeft aan dat ze het gevoel heeft dat er steeds weer (elk jaar opnieuw), begonnen wordt met 
het doorlopen van de niveaus, maar wanneer besluit je tot het overgaan naar een onderzoek. Dus wat 
is ervoor nodig om tot een onderzoek bij een van de dyslexie centra te komen en wanneer is het 
juiste moment? Wanneer heb je als school alle stappen doorlopen waardoor je zegt en nu is het tijd 
om dit officieel vast te leggen. 
 
Hfst 2. Wat is dyslexie? Deze omschrijving is van 2008; er zijn inmiddels wat meer up to date 
beschrijvingen van wat dyslexie inhoudt. 
 
We besluiten het protocol niet te bespreken tijdens de vergadering, maar alle opmerkingen te 
bundelen en per mail te versturen aan Esther. Voor de volgende vergadering van 22 mei, verwachten 
we een aangepaste versie te mogen ontvangen.  
 
Formatieplan 
De puzzel wordt compleet gemaakt aan de hand van overleg over en weer. Waarschijnlijk moeten 
Esther en Sylvia nog even bijeenkomen om het geheel echt kloppend te maken.  
 
Volgens Staij hebben we recht op 33,86 fte. In de som lijkt nu nog 1 fte ‘over’ te zijn. Dat zou mooi 
zijn! 
 
Esther gaat uitzoeken of het fte ‘overschot’ misschien komt door de werktijdfactoren. Als iedereen 
van 0.86 teruggaat naar 0,8 dan zou het kunnen dat er …. fte overblijft. Dat is dan ook direct het beste 
argument om dit door te voeren; dat het een volledige leerkracht (of misschien zelfs twee) oplevert.  
 
Chadia wordt betaald vanuit subsidie. Staat dus niet op onze formatie. 
 
Werktijdfactoren wijzigen lijkt een goed plan om het gepuzzel volgend jaar beter te laten gaan. 
Is ook eerlijker. Leerkracht kan kiezen voor 0,8 uitbetalen of meer werken.   
 
Staij stuurt op LB-ers aannemen. Esther vindt dat er te weinig op leerkrachten wordt ingezet. Dat zou  
Staij moeten verbeteren in haar beleid, volgens Esther. Ze vraagt of we dat mee willen nemen naar de 
GMR. 
 
Janneke vraagt of leerkrachten die in opleiding zijn (voor rekenspecialist en gedragsspecialist) tijdens 
hun opleiding niet al LB betaald kunnen worden. BOCO’s worden dit namelijk wel direct terwijl daar 
eigenlijk geen opleiding tegenover staat. Esther geeft aan dat dit ook gaat gebeuren.  
 
Stand van Zaken werkgroepen – SOP 
Taakbeleid – is het mogelijk om ambulante leerkrachten in te zetten voor extra taken in werkgroep? 
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2. Hoofdpunten 
 
Formatieplan 
De puzzel wordt compleet gemaakt aan de hand van overleg over en weer. Waarschijnlijk moeten 
Esther en Sylvia nog even bijeenkomen om het geheel echt kloppend te maken.  
 
Volgens Staij hebben we recht op 33,86 fte. In de som lijkt nu nog 1 fte ‘over’ te zijn. Dat zou mooi 
zijn! 
 
Esther gaat uitzoeken of het fte ‘overschot’ misschien komt door de werktijdfactoren. Als iedereen 
van 0,86 teruggaat naar 0,8 dan zou het kunnen dat er …. fte overblijft. Dat is dan ook direct het beste 
argument om dit door te voeren; dat het een volledige leerkracht (of misschien zelfs twee) oplevert.  
 
Chadia wordt betaald vanuit subsidie. Staat dus niet op onze formatie. 
 
Werktijdfactoren wijzigen lijkt een goed plan om het gepuzzel volgend jaar beter te laten gaan. 
Is ook eerlijker. Leerkracht kan kiezen voor 0,8 uitbetalen of meer werken.   
 
Staij stuurt op LB-ers aannemen. Esther vindt dat er te weinig op leerkrachten wordt ingezet. Dat zou  
Staij moeten verbeteren in haar beleid, volgens Esther. Ze vraagt of we dat mee willen nemen naar de 
GMR. 
 
Janneke vroeg of leerkrachten die in opleiding zijn (voor rekenspecialist en gedragsspecialist) tijdens 
hun opleiding niet al LB betaald kunnen worden. BOCO’s worden dit namelijk wel direct terwijl daar 
eigenlijk geen opleiding tegenover staat. Esther geeft aan dat dit ook gaat gebeuren.  
 
Actiepunt: optelsom compleet maken. Volgende keer klap erop. 
 
 
Functiemix 
Daar wil Esther zelf iets over vertellen. 
Dulci wordt de gedragsspecialist. 
Sander geeft aan de taalspecialist te willen worden. 
Als er geen leerkracht opstaat om dit te willen doen dan wordt er (volgend jaar; tijdens nieuwe 
Schoolplan – dat was de afspraak) van buiten iemand aangenomen. 
 
Zaakvakken 
Naar volgende MR-vergadering 
 
 
Stand van Zaken werkgroepen – SOP 
Taakbeleid – is het mogelijk om ambulante leerkrachten in te zetten voor extra taken in werkgroep? 
Dat zou mogelijk zijn. Er moeten wel goede afspraken gemaakt worden want het is niet leuk als je 
steeds moet opdraaien voor bijvoorbeeld notulen van vergaderingen.  
 
 
TSO & tevredenheidsonderzoek. 
 
24 mei? Verschillende scenario’s uitwerken. Misschien hebben we de uitslagen van onderzoek nog 
niet op 24 mei.  
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Wat we gaan doen op die avond; Ouders uitleggen wat het probleem is, nieuwe scenario’s schetsen, 
vragen laten stellen.  
MR moet beslissing ondersteunen.  
Wanneer zijn onderzoeksresultaten binnen? Esther denkt dat het in de week van 24 mei. 
Mogelijk scenario’s uitwerken, kosten uitzoeken etc. Is het haalbaar om dit voor volgend jaar al 
werkend te krijgen. Zou eigenlijk moeten; zou wenselijk zijn. Om niet nogmaals zo’n rommelige start 
van het jaar te hebben. Er moet ook naar de juridische kant van de scenario’s gekeken worden. Wat 
mag en met in acht neming van welke termijn. 
 
Actie Esther: Tijdspad, scenario’s en juridisch aspecten uitzoeken.  
 
 
 

3. Mr specifiek 
 
 
 

4. Volgende vergadering 
 
De volgende vergadering is op dinsdag 22 mei van 19:00 tot 21:00. 
 
 

5. Wvttk 
 
OR vergadering is verschoven van dinsdag 22 naar woensdag 23  - Wie gaat er naar toe? Karin of 
Joost? 
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Bijlage-1: Samenvatting MR-vergadering 

 

Tijdens de MR-vergadering van dinsdag 17 april 2018 zijn de volgende onderwerpen aan bod 
gekomen: 

- Dyslexie protocol – MR heeft het gelezen en heeft nog wat op- en aanmerkingen. Deze worden per 
e-mail naar Esther gestuurd. Tijdens volgende vergadering zal een aangepaste versie worden 
besproken. 

- De formatie 2018-2019 

- TSO & Het Tevredenheidsonderzoek 

Wilt u op de hoogte blijven over wat er wordt besproken tijdens de MR-vergaderingen, lees dan de 
notulen. De notulen hangen op het prikbord (bij de ingang aan de rechterkant) en in de nieuwsbrief 
komt een korte samenvatting. De notulen worden tevens gepubliceerd op de website van de kraal. 
Wilt u, als ouder, of leerkracht, een MR-vergadering bijwonen, meld je dan aan via: kraal53@xs4all.nl 

 


