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Notulen MR-vergadering dinsdag 26 juni  
 
 
Aanwezig: Sylvia Witteveen (voorzitter), Thekla Heuberger (secretaris), Joost Siegman, Larissa den 
Dunnen, Naomi Lautoe, Janneke Verbiest en Bianca Kraakman 
 
Afwezig: Daan Swart, Karin Bouman 
 
 
 

1. Opening 
 

De agenda wordt vastgesteld. 
 
Notulen:  
Geen opmerkingen. 
 
Actielijst: 
Zie actielijst 
 
Actie Sylvia: Verslag Noortje en IM van afgelopen vrijdag aan alle MR leden doorsturen. 
 
GMR 18 juni:  
Belangrijkste onderwerpen: 

- Leden raad van toezicht worden gekozen; er worden er twee voorgedragen en als de GMR-
akkoord is worden die aangenomen 

- Arbeidsverzuim - Kraal staat al 3 jaar bovenaan. Esther zegt dat het vooral medische verzuim 
is. Dit heeft gevolgen voor het taakbeleid. 
Verzoek aan Staij gedaan om een overzicht te maken met de langdurig zieken eraf. Staat de 
Kraal dan nog steeds bovenaan? 

 
Waar ligt dit allemaal aan? Leerkrachten geven aan dat het trage Internet is een stressvol punt, 
slechte ventilatie in de school…. 
Laten we dit op de MR-agenda van volgend jaar zetten: waar kunnen we Quick wins behalen – 10 juli 
aankaarten bij Esther. 
Actie Sylvia: stukken van de GMR waarin dit staat, doorsturen aan alle MR leden.  
 
Terugkoppeling Nieuwe groepen 6.  
Sylvia zegt heel tevreden te zijn over de gang van zaken hieromtrent. Wel wordt aangekaart dat de 
ouders misschien iets handiger op de hoogte gesteld hadden moeten worden. Veel ophef, terwijl de 
kinderen allemaal al lang op de hoogte waren en er niet zo mee zaten.  
 
Tevredenheidsonderzoek  
Iedereen gaat de resultaten doorlezen en 10 juli alleen de opvallende punten bespreken. Actiepunten 
formuleren voor het komende Jaarplan.  
 
Nieuwe methoden zaakvakken 
De keuze was tussen ‘Naut, Meander en Brandaan’ en ‘De zaken van Zwijsen’. Na een presentatie van 
beide methodes en onderling overleg, heeft de werkgroep het besluit gemaakt voor de methode De 
zaken van Zwijsen te kiezen. 
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Dyslexieprotocol 
Leerkrachten hebben het gelezen en hebben verder geen punten meer. Sylvia heeft nog een aantal 
kleine punten.  
 
Voorstel werkdrukverlagingsgelden  
Besproken op studiedag; merendeel was het ermee eens dat dit naar een leerkracht gaat.  
 
De keuze was tussen “handjes” of materiaal of training. Sommige leerkrachten zijn kritisch want dit 
ëxtra geld” is er maar voor één jaar; materiaal zou natuurlijk meer voor de langere termijn zijn. 
(P)MR moet instemmen.  
Er moeten heel goede afspraken gemaakt gaan worden over de verdeling om scheve gezichten te 
voorkomen. Wat gebeurt er met ziekte?  Wanneer heb je recht op handjes?  Op hoeveel heb je recht? 
Wat zijn de voorrangsregels? Hoe zorgen we dat iedereen zich aan de afspraak houdt? 
 
TSO voorstel 
 
OMR moet instemmen, maar het voorstel dat er nu ligt, gaat ook over de pauze van de leerkrachten.  
We stellen voor hier als MR over beslissen.  
De meningen van de leerkrachten in de MR zijn verdeeld.  

- De pauze die er nu is gaat ook op aan klaar leggen of nog iets afronden; er blijft heel weinig 
tijd over om te resetten.  

- Het gevoel leeft dat er vrije tijd wordt ingeleverd. 
 
Vraag die leeft: is dit een tijdelijke optie?  
 
Idee: Stel je begint om half 9, kwartier langer buiten en leerkrachten toch 3 kwartier pauze? 
 
 
 
 

2. Hoofdpunten met directie 
 
TSO voorstel   
De meningen zijn verdeeld, lopen uiteen, onder de leerkrachten. Wat denkt Esther – Esther zegt dat 
het tevredenheidsonderzoek wees uit dat leerkrachten ook ontevreden zijn.  
COA zegt half uur pauze; maar wat is mentaal wenselijk? 
 
Het voorstel komt uit een informeel moment na een teamvergadering.  
Onderbouw is gecheckt. BOCO’s hebben het doorgezet als voorstel.  
Nu het hele team vragen te reageren op het voorstel. 
Insteek is permanent. Maar je moet altijd weer evalueren. 
Er wordt geopperd (door een leerkracht) het als een test te zien en daar een deadline aan te 
koppelen, zodat er op tijd met een alternatief begonnen kan worden. Nu heerst het gevoel dat het 
jammer is dat er geen tijd meer voor andere opties.  
Er moeten nieuwe materialen komen voor het buitenspelen,  
Groepsleerkrachten hoeven niet meer buiten te surveilleren. Dat scheelt ook in vrije tijd.  
 
Misschien in de bouwvergadering (van donderdag 28 juni) even overleg hebben – wat gaan we doen? 
Staan we hierachter? 
Stemming houden. Eerst goed informeren, want hier was ook niet alles duidelijk.  
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Vraag aan Esther: Hoe verantwoord je dat dat kwartiertje lestijd is? Esther zoekt dit uit. 
 
10 juli komt het onderwerp weer terug op de agenda. 
 
 
Voorstel werkdrukverlagingsgelden 
 
De PMR stemt in mits er een goed stappenplan komt. De MR stelt voor dit aan het taakbeleid 
koppelen. Vraag een Esther: Is een concept over twee weken haalbaar ? Anders naar de 1e 
vergadering volgend jaar. 
Leerkrachten alvast vragen waar zij hulp zouden willen krijgen. Actie Esther gaat inventarisatie maken 
wat er nodig is en wanneer. Team pijlen: wat is nodig om jouw werkdruk te verlagen? 
 
 
Jaarrooster/Vakantierooster versie 2:  
MR had al ingestemd, maar de directie had het rooster aangepast aan een jaar van okt tm okt.  
MR heeft dit gezien en is hiermee akkoord.  
 
Dyslexieprotocol 
Complimenten voor het document. Sylvia heeft nog aantal punten – actie Sylvia mailt haar punten 
naar Aafke. 
 
Esther geeft aan dat wij het Jaarverslag nog moeten zien. Ze zal dit rondsturen zodra het klaar is. MR 
hoeft dit enkel gezien te hebben, geen instemming nodig.  
 
 
 

3. MR specifiek 
 
Reglement aanpassen aan de Kraal. Dus ‘de Kraal’ invullen op de stippellijnen.  
 
 
 
Vaststellen volgende vergaderingen: 

- Directieoverleg woensdag 4 juli (Sylvia/Thekla) 
- GMR vergadering ….  
- MR vergadering is op dinsdag 10 juli van 19:00 tot 21:00. 
- OR vergadering 4 juni – Karin 

 
 

4. Wvttk 
 
 

 


