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Notulen MR-vergadering dinsdag 22 mei 
 
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. 
 
Actie: Dyslexie protocol naar volgende keer. Op- en aanmerkingen naar Bianca en/of Sylvia sturen 
vóór 29 mei. Het moet 1 juni naar de directie. 
 
Notulen:  
blz 1 opmerking in rood – laten we even gaan ivm met GMR blended learning 
Blz 3 functiemix: navragen aan Aafke 0,86 ftp LB?  
 
Samenvatting MR vergadering over 1,5 week (incl. Tevredenheidsonderzoek)  
Actie: Sylvia en Thekla doen dit. 
 
Actielijst – zie actielijst 
 
Terugkoppeling Directieoverleg: 

- Acties over rekenen, klopt dit? Ja 
- Datum ouder infoavond navragen 
- Verslag Noortje nog niet gezien – wel benieuwd naar.  

Actie: Janneke vraagt Noortje dit te sturen. 
- Groepsindeling huidige groep 5; morgen (woe 23 mei) bespreking om 12:00 
- Esther W gaat (waarschijnlijk) verlagende werkdrukleerkracht worden – er is nieuwe 

leerkracht aangenomen voor groep 5C (Nu 4C) 
- Hoe gebruik je ICT-middelen binnen het onderwijs? 
- Leerlijn wetenschap en techniek – actie met 8e montessori 

 
Voorbespreken Hoofdpunten met directie 

- Formatieplan - Vraag functiemix (0,86 ftp LB) en Voorstel werkdrukverlaging 
- Tevredenheidsonderzoek – is er al meer bekend – voorstel in progress? 
- Vakantierooster – hoeveel studiedagen staan er ingepland?  

Waarom niet ook alternatief rooster?  
- Prioriteiten en aanvullingen – as vrijdagmiddag wordt dit besproken met het team. 
- Stand van zaken werkgroepen etc: voorbeeld verrijkingsgroep – 5 leerkrachten ziek dus deze 

werkgroep is er op het moment niet. 
kwaliteitsmonitor: toelichting 

 
 
 

2. Hoofdpunten met directie 
Formatieplan: 
0,86 fte LB nog in te vullen – Dat gaat om Dulci; zij zal worden opgeleid tot gedragsspecialist. 
Hoogbegaafdheidsspecialist en Taalspecialist moeten nog worden ingevuld. 
Er wordt nog gezocht naar een Taalspecialist.  
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Excellente leerkrachten zouden in de toekomst in LB moeten worden ingeschaald.  
Joost maakt opmerking over verdeling geld. Wat komt eigenlijk ten goede van de kinderen? Laten we 
als MR we goed opletten waar ‘ons’ schoolgeld aan uitgeven.  
 
Werkdrukverlagingsvoorstel – wordt aan gewerkt, directie wil leerkracht erop zetten. Kijken waar het 
team behoefte aan heeft en de bewuste leerkracht hiervoor inzetten. Niet voor zieken laten invullen, 
maar voor andere doeleinden.  
Alternatief is twee onderwijsassistenten.  
Idee: zorgteam met onderwijsassistenten – op maat inzetbaar 
Voorstel van directie komt, PMR moet dit goedkeuring.  
 
Cursusrooster – cyclus – leerkracht kan kiezen – intern. 
Voorbeeld: oudergesprekken, timemanagement, cursus dyslexie 
 
Naomi verteld over Stichting leerkracht – methodiek die op het Gouden Ei werd toegepast. 
 
Tevredenheidsonderzoek.  
Resultaten zijn er nog niet. Respons ouders was 37% 
Welk opties zijn onderzocht? En waarom is dit de enige optie die over blijft? 
Ouders gaan vragen stellen.  
Actie: Directie levert hier een bestand over aan op 8 juni. 
Voorlichtingsavond houden 28 juni. 
Tijdens 26 juni moet MR hebben ingestemd. 
 
Jaarrooster/Vakantierooster: onderwijstijd blijft hetzelfde per model. 
 
Twee dagen na herfstvakantie (studiedag invulling schoolplan) 
Halve vrijdag voor de kerst 
Maandag na de voorjaarsvakantie 
Maandag na de meivakantie 
Halve voor de zomervakantie 
 
Vraag vanuit MR: Moet je niet een beetje marge houden voor bijvoorbeeld zieken? 
Kort schooljaar zorgt voor de krapte.  
 
Stand van zaken werkgroepen + implementatie SOP + actie……. 
Vrijdag gaat dit besproken worden met team; MR leden sturen opmerkingen voor vrijdag naar Aafke.  
 
Twee punten ter stemming: 
Formatieplan: PMR stemt in 
Jaarrooster/Onderwijstijd: OMR stemt in  
 
Actie directie: Vakantierooster kan in volgende nieuwsbrief! 
 
Prioriteiten 2017/2018 aanvullingen + Actielijst nav schoolbezoek 14 nov  
We spreken af dat iedereen zijn/haar comments tav deze documenten naar de directie stuurt. 
 
 

3. MR specifiek 
 
MR Reglement: Joost en Larissa hebben het reglement doorgenomen. Lijkt een prima reglement. 
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Vrijdag de 13e juli gaan we met MR uit eten ter afsluiting van het jaar. 
 
Evaluatie: Bianca geeft aan dat bij sommige onderwerpen soms nog wat te veel wordt uitgeweid. 
Concreet kan ze geen voorbeeld noemen; ze zal dit een volgende vergadering even opschrijven als dit 
weer zo is. De anderen zijn wel tevreden over het verloop van de vergadering. 
 
Vaststellen volgende vergaderingen: 

- Directieoverleg woensdag 13 juni (Sylvia/Thekla) 
- GMR vergadering maandag 18 juni 
- MR vergadering is op dinsdag 26 mei van 19:00 tot 21:00. 
- OR vergadering 4 juni – Joost staat ingeroosterd om deze bij te wonen. 

 
 

4. Wvttk 
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Bijlage-1: Samenvatting MR-vergadering 

 

Tijdens de MR-vergadering van dinsdag 22 mei 2018 zijn de volgende onderwerpen aan bod 
gekomen: 

- Formatieplan – PMR heeft ingestemd met plan 
- Werkdrukverlagingsvoorstel 
- Onderwijstijd/jaarrooster (incl. studiedagen) 208/2019 – OMR stemt in 

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 

 


