
Notulen overleg MR 19-06-2019 

Aanwezig: 
Anke de Graaf (AG) 
Joke Woerde (JW) 
Erik Schriever (ES) 
Astrid Bleeker (AB) 
Els Verpoorten (EV) 
 
De vergadering is gestart met Anke kort op skype. Gezien haar longontsteking was het niet haalbaar 
om er lijfelijk en ook lang bij te zijn. 
 

1. Opening met iedereen. 
Vastgesteld werd dat er relatief weinig stukken te beoordelen waren. Veel minder dan 
verwacht en aanvankelijk ook aangekondigd. AG gaf aan dat door haar aanhoudende ziek zijn 
zij met sommige documenten achter loopt in de verstrekking. En dat de prioriteit nu ligt bij het 
afronden van het schooljaar.  

 
2. Vaststellen agenda. Vastgesteld en sommige punten reeds kort met Anke doorlopen 

 

3. Mededelingen. Geen bijzonderheden 
 

4. Formatie, stand van zaken. Informeren 
Het gaat goed met de formatie. Het doel was om 3,5 FTE te vullen en met de komst van 3 
nieuwe  collega’s voldoen we nu aan 3 FTE. Joke blijft staan op het aantal uren dat ze nu 
sinds januari draait. Het vertrek van Cindy is onfortuinlijk maar geeft niet direct een groot 
probleem. We blijft er een vacature open staan 
 

5. Aanbiedingsbrief personeelsbegroting. Vooroverleg. 
De brief is niet accuraat, er staan nog docenten op die reeds weg zijn. Doel is om in 
september tijdens de eerste vergadering deze helemaal up to date aan de MR te presenteren. 

 
6. Aanbiedingsbrief Schoolplan. Instemming 

Het schoolplan is niet bij iedereen bekend en was ook niet toegevoegd als leesstuk. 
Onderlegger is het Koersplan van de Stichting. Erik verstuurt deze nog naar de MR leden. 
In september wordt het schoolplan aan de MR gepresenteerd en is er gelegenheid om dit te 
beoordelen. Er worden ook ambities uitgesproken in de bijgeleverde brief en ieder MR-lid gaat 
dit laten bezinken tijdens de zomer. Of dat klopt met de lijn die wij inderdaad zo uit willen 
zetten. 

 
7. Aanbiedingsbrief tevredenheidsonderzoek. Advies 

De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek zijn bekend. Het is echter een heel pakket en 
AG gaat er nog een samenvatting van schrijven. Die krijgt de MR dan gepresenteerd. Wordt 
ook doorgeschoven naar de vergadering van september.  

 
8. Aanbiedingsbrief stakingsgelden. Advies 

Er is € 594,- aan gelden beschikbaar door loon wat niet aan de stakende leerkrachten is 
uitgekeerd. De MR mag aangeven wat ermee mag gebeuren. EV en AB vinden dat JW en ES 
daar zeggenschap over mogen hebben. Doel is om zaken te kopen die ten goede komen aan 
de kinderen, binnen of buiten. Als voorbeeld zijn smart games genoemd en springtouwen. EV 
en AB geven alle vrijheid om dat zonder verder overleg met hen te besteden. 

 
9. Nascholing docenten. Informeren 

Aankomend schooljaar zullen alle docenten betrokken zijn in een traject van 1 jaar. Dat betreft 
een jenaplan traject, niet zijnde de eerder ingezette Post HBO opleiding. Wel kan dit jaar 
vervloeien in mogelijk de post HBO opleiding. AG geeft aan dat de post HBO opleiding 
eigenlijk opvolgend alleen als collectief kan worden gevolgd. AB geeft aan dat zij hoopt dat als 
het niet als collectief mogelijk is, er toch een manier wordt gevonden dat diegenen die dat wel 



echt willen daar ook de gelegenheid toe krijgen. Om op die manier de bestaande docenten 
ook tevreden te houden. Immers, er zijn er genoeg die vol enthousiasme aan die opleiding 
waren begonnen. 
 

10. GMR Notulen. Informeren 
Geen vragen of opmerkingen hierover, de gelden zijn al besproken. Wel moet de MR nog 
aftasten in hoeverre de GMR te informeren. Welke informatie en/of input verwachten zij van 
ons? En willen wij meer van hen weten? Zullen we iedere keer de notulen delen? Er is nu 
besloten om deze notulen in ieder geval met ze te delen. Omdat zowel de MR als de GMR uit 
relatief nieuwe leden bestaan lijkt het  ons prima om nader kennis te maken maar wat ons 
betreft pas begin van het schooljaar.  

 
11. Rondvraag. 

Vanuit de GMR leden kwamen wij uit bij de MR van volgend schooljaar. EV en AB zullen 
vanuit de ouders de gelederen vertegenwoordigen maar vanuit de school is dat nog niet 
bekend. Aftastend gevraagd aan JW of zij mogelijk interesse heeft. Dat heeft zij op zich wel 
maar dan wil zij er vol voor kunnen gaan. En zij wil niet anderen in de weg zitten die dat al 
heel graag zouden willen.  
Dat vol voor gaan is overigens iets wat EV en AB ook nog benoemd hebben. En in dat kader 
hebben zij wel het dringende verzoek uitgesproken dat alle stukken voor een vergadering 
compleet en minimaal 1 week tevoren gestuurd worden zodat er voldoende tijd is om het te 
bestuderen.  

 
12. Afsluiting/ WVTTK 

Er is door EV aangegeven dat zij vond dat de schoolbussen veel te hard hebben gereden, zij 
heeft ze pas in Mijdrecht ingehaald en vertrok 5 minuten later. Zij mogen slechts 100 km 
rijden. Hun verweer, toen EV ze er ter plaatse op aan sprak was dat ze om 15.30u verwacht 
werden en dat ze daar hun best voor hebben gedaan. Dat mag voor geen enkele ouder de 
bedoeling zijn, veiligheid staat boven alles. Dan wachten de ouders maar iets langer bij 
school. 
Verder heeft EV geopperd om een commissie op te richten om een alternatieve locatie voor 
het schoolkamp te onderzoeken. Al is het maar als afwisseling. En dan met iemand uit de 
kookploeg, een docent en hoogstwaarschijnlijk Anke en /of Erik. 
Als laatste is het jammer dat het Startnest dit jaar niet mee heeft gedaan aan het 
schoolvoetbal, er waren best wat teleurgestelde kinderen. Ook daar zou een commissie voor 
gevormd kunnen worden die dat bij de docenten weg kan nemen. 
 
 


