
 

 

  

  

Notulen MR vergadering 

donderdag  23 Januari 2019 

Raam 

19.30- 21.30 

  

  

Voorbereidende vergadering (niet openbaar), 19:30 – 20:00 uur  

Afwezig: Bastienne, Jeroen 

 

19.30- 19.40 Start 

 

0.1: Vaststellen notulist (binnen een week na vergadering sturen) en tijdbewaker 

0.2 : Ingekomen post:  

- aanmeldingen voor vergadering (4 aanmeldingen) 

- …  

0.3: notulen 22 mei 2018: 

0.4: voorbereiden agendapunten met directie 

punten van aandacht voor het punt van verzelfstandiging 

 

  

 Openbare vergadering van 20:00 – 21:45 uur  
  

1.    Opening en vaststellen agenda (20.00-20.05) 

  

2.    Ingekomen stukken/ mededelingen (20.05-20.15) 

WMKMO vragenlijst leerkrachten maart 2020 

- vragenlijst ouders maart 2020 

- vragenlijst leerlingen maart 2020 

 

 

- Plan/brief verzelfstandiging van de locaties 

  

Directie sluit aan om 20.15 

  

3.    Notulen (20.15-20.20) 

  

4.     Mededelingen/Vragen (informerend) (20.20-20.35)  



IEP informatiemomenten op de MD. In de ochtend 12 personen en in de 

avond 4 personen. Het was relatief weinig respons, mogelijk was het filmpje 

duidelijk genoeg. 

 

MD, zieke leerkrachten. 

drie leerkrachten , die vervangen moeten worden, er is voor alle gevallen wel 

een oplossing gevonden. Bianca is op zoek om andersoortige inval te vinden, 

mensen die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld biologie en daar een dag 

mee kunnen vullen in een groep.  

MD staakt niet, wel actie 

 

Raam, zieke leerkrachten  

Veel vervangen, maar 1 dag gevraagd aan onderbouwouders om hun kind 

thuis te houden. Twee langdurige zieken , er zijn wel vaste invallers, maar deze 

zijn al ingeroosterd. 

Een nieuwe leerkracht begint 1 februari. Hiermee is iemand weer definitief 

gevonden.  

Raam staakt wel. Librijn betaalt niet door. De school is twee dagen dicht. 

 

Status Schoolplan; is al wel af, maar moet nog geredigeerd worden. 

Status Begroting; er komt binnenkort een definitieve versie. 

Status Website; de website was onverwachts al live. Er wordt op kort termijn 

actie op ondernomen om het verouderde materiaal eraf te halen. 

 

6. Verzelfstandiging van de locaties (20.50-21.20) 

  Bespreking plan van de Directie 

 Gevolgen, duidelijke nadelen 

 Reactie ouders 

Meerwaarde om de verzelfstandiging door te zetten. Er is een ambitiekaart 

gewijd aan het splitsen van de locaties. Er waren weinig tot geen (negatieve) 

reacties. De leerkrachten zijn ook nog een keer bevraagd.  

Naamsbekendheid Jan Vermeer is een punt van aandacht en daar moet 

over worden nagedacht. Hoe ga je dat positief veranderen/ losweken? 

MR; hoe gaat dat in de toekomst? 

Expertise bij de leerkrachten; hoe pak je dat op? Te denken valt aan 

kosmisch, coach, IB’ers. Een overlegstructuur opzetten. 

 

Bij het traject Stichting leerKracht wordt er al door de locaties Raam, Maria 

Duystlaan en Parkrijk samengewerkt. 

Toehoorder vraagt zich af ; hoe de financiële afhandeling zal gaan verlopen? 

Abonnementen, lidmaatschappen, etc. In praktijk zijn al veel processen 

gescheiden. Beide scholen hebben negen groepen.  

 



Op welk termijn moet volbracht zijn? De hoop is om in vier jaar dit te 

realiseren. Expertise van leerkrachten vanaf komend schooljaar gaan 

oppakken. 

 

Er komt een document / tijdspad voor het proces. 

Volgende vergadering zal er een concept tijdspad voor  het voltooien van de 

verzelfstandiging worden gepresenteerd. 

 

 

5.    Stand van Zaken (20.35-20.50) 

- Passend Onderwijs 

Er is een brief van het SWV naar de directeuren gestuurd met de mededeling dat er 

een tekort aan SBO-leerkrachten is. Hierdoor kan er alleen tot april aangegeven 

worden of er een leerling wordt aangemeld. 

- Monitoring actieplan WMK-MO 

Er zijn geen uitstaande acties. De vragenlijsten zijn punt van actie 

- Sociaal veiligheidsplan (toevoegingen en/of veranderingen) 

geen bijzonderheden 

- Werkdruk en eventuele acties 

Leerkrachten; of zij werkdruk ervaren, wat kan je doen om werkdruk te verminderen. 

Er zijn wel gesprekken aan de teamtafel over hoe kan je hieraan werken? 

 

Het traject van Stichting Leerkracht verloopt goed en er zijn deze periode weer aan 

een nieuw onderwerp begonnen.  

 

De vragenlijst voor naar ouders is besproken. 

Advies van de MR is om een aantal vragen toe te voegen en er een paar weg te 

halen. Het document wordt gedeeld met de directie.  

Er moet meer eenheid komen in het stellen van de vragen.  

De directie neemt het advies mee en zal zich beraden over vervolgstappen.  

De directie komt als zij dat nodig vindt nog voor advies.  

   

Directie kan MR-vergadering verlaten  

 

7.    Reacties, instemmingen en besluiten (21.20-21.40) 

De MR stemt in met de verzelfstandiging van beide locaties.  De voorzitter stuurt de 

instemmingsbrief.  

 

8.    Stukje voor de nieuwsbrief en afsluiting (21.40-21.45)  

 

     



 Actiepunten: 

Actie Wie Wanneer klaar? 

Herzien verkiezingsreglement Annemarie en Jeroen Half maart 2020 

Aardigheidje Marieke Joyce  

Brief opstellen voor ouders 

betreft verzelfstandiging. 

Afspraak wordt via de mail 

gemaakt.  

Karin, Bianca en Leonie 20 november 2019 

Schoolplan aanpassen en in 

pdf aan MR sturen 

Bianca en Karin  

Reageren op 

conceptbegroting via de 

mail 

Dolf  20 november 2019 

Nieuwsbrief 3 december 

stukje voorbereiden 

Nieuwsbrief 7 januari:  

- Extra stukje over 

informatie betreft 

verzelfstandiging en 

openbare 

vergadering. 

Joyce 3 december en 7 januari  

 

  

        vergaderingen (doorhalen = alt/shift/5) 

2019 2020 

donderdag 19 september Maria Duyst 

 

woensdag 9 oktober OR/MR jaarverg. 

Raam 

 

dinsdag 5 november MD 

 

 

donderdag 23 januari Raam 

 

dinsdag 17 maart zonder directie) 

 

donderdag 16 april Raam 

 

3 juni (locatie MD) 

 

7 juli (locatie Raam) 

 

 

  

 

 


