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Agenda MR-vergadering 

Vergadering d.d. 03-04-2017 

19.30 uur 

 
 
Aanwezig: Ralf, John (komt iets later), Daniëlle , Melinda, Carola, Annemarie, Nurcan,  
 Jan en Maarten   
Afwezig:  Erwin  
Notulist: Carola 
Voorzitter: Annemarie 

 

 

1. Opening 

Melinda heeft gezorgd voor koekjes, drop en spekkies, het is haar laatste vergadering, 9 mei gaat ze met 

verlof. Geniet van je verlof, Melinda! 

 

2. Vast stellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd aangenomen. 

 

3. Notulen vergadering 10-01-2017 en actielijst 

Notulen worden, met enkele tekstuele aanpassingen, akkoord bevonden. Nurcan gaat de vragen die John 

gesteld heeft en waar Erwin op geantwoord heeft nog toevoegen aan de notulen van 10 januari. 

 

4. Inbreng directie  

 

Management gesprekken gehad, deze gingen over o.a. personeel, financieel en opbrengsten. De komende 

formatie is een belangrijk onderdeel, deze is nog niet rond. In Stadsweiden is er terug gang van leerlingen. 

Twee duo s zij  z a ger e  daardoor lost een deel van het probleem zich op. 

Er komt komend schooljaar 1 instroo groep te er alle . We hope  dat a eer de z a gere ollega s in 

januari terug komen er een instroomgroep kan starten. Het jaar daarop gaat 1 van de leerkrachten stoppen en 

Jan stopt dan zelf ook, hopelijk wordt het zo vanzelf opgelost. 

 

In  Drielanden is het zo dat we waarschijnlijk met 12 groepen gaan starten, dit ligt nu bij SKO, sowieso krijgen 

we er 11. We kunnen het voldoende onderbouwen om dit voor elkaar te krijgen bij SKO. Een 3 van 30 en een 

¾ van 31, dit kan niet in de praktijk. (In de praktijk zijn dit teveel kinderen voor een combinatie groep) 

Op welke termijn weet SKO meer? Ieder moment. Qua formatie is dit ook nog onduidelijk, want er zijn ook nog 

personen over.  Maar in de startnotitie staat, die gemaakt is met SKO, dat de ollega s i  Stadsweiden bij 

terugloop voorrang hebben om in Drielanden te gaan werken. Het zou dus vreemd zijn dat we elders vanuit 

SKO iemand moeten aannemen die dan alsnog voorrang krijgt op de mensen in Stadsweiden. 
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Er had in Stadsweiden vanaf januari ook al een adjunct moeten zijn, die we volgens SKO zelf moeten regelen, 

maar die uren zitten nu bij anderen (o.a. Ilse, Shirley en Ellen vd L) Dus dit kan financieel momenteel niet 

geregeld worden. 

 

Directie heeft al een tijdelijke formatie, die ontvangen we van Nurcan. 

 

Maarten heeft aangegeven dat hij ook wil werken met een middenkader, maar we krijgen geen ambulante 

tijd. Het jaar daarna waarschijnlijk wel. Er is momenteel nog geen adjunct in Drielanden, deze komt er 

voorlopig ook nog niet. 

 

In maart is er een ouderpanel geweest; dit is goed bevallen, er is door Maarten en ouders vrij gesproken over 

o.a. avond- vierdaagse, verzelfstandiging, overblijven, er werd goed meegedacht en goed gediscussieerd. 

Voor de nieuwe website is er nagedacht over de foto s, elke kinderen worden daarvoor gebruikt? Deze 

school of van een andere school.  

De MR vindt dit een goed initiatief. Wellicht is dit in de toekomst ook iets voor Stadsweiden. Te bespreken met 

Jan of zijn opvolger? 

Naam van de school, alle klassen hebben een top 5 gemaakt en ook  de MR, de OV en het team. Team gaat 

stem uitbrengen, na de meivakantie gaan de kinderen meehelpen met een ontwerp voor bij de schoolnaam. 

 

5. Terugkoppeling gesprek met de oudervereniging Stadsweiden (Ralf) 

 

Ralf heeft met Miriam S. gesproken over de ouderbijdrage; er komt geld binnen, het team bepaald al wat er 

gaat gebeuren. DE OV heeft contact gehad met de directie, maar is niet voldoende gerust gesteld dat dit 

opgepakt gaat worden. Momenteel is er voor 48 kinderen geen ouderbijdrage betaald. Dit was 3 jaar geleden 

nog 5. De schoolreisjes worden al ingepland, maar over een tijd kan de OV deze niet meer betalen. 

Wordt het dan: Niet betaald, dan ga je niet mee. Pedagogisch is dit niet verantwoord.  

Apart betalen voor het schoolreisje. Is een optie die genoemd wordt. Ook wordt gevraagd: Wat is de reden 

waarom ouders niet betalen? OV zitten er wel bovenop.  

 Anderen kunnen het niet betalen. Via de gemeente kunnen ouders ook geld regelen voor de ouderbijdrage.  

Ook een voorstel is om ouders op gesprek uit te nodigen om uit te zoeken, waarom ouders niet betalen.  

 

Financieel gezien gaat dit in de toekomst niet goed komen, de reserves raken op. 

Het is een lastige discussie! 

 

Na een lange discussie is de conclusie: 

De MR-teamleden gaan dit nogmaals terugkoppelen naar de beide teams van Stadsweiden. Annemarie of 

Nurcan zullen Miriam vragen om aan te sluiten bij een locatievergadering, dat ze zelf een toelichting kan geven 

en ze zich gehoord voelt. 

En dan terugkoppelen naar het MT.  

Er moet echt structureel iets veranderen, OV en directie moeten dit samen gaan oplossen. Ralf gaat het 

telefonisch naar Miriam  terugkoppelen. 

 

 

6. Vergaderstructuur (John) 

 

John geeft het signaal af, dat o.a., n.a.v. de vorige keer een vergadering werd afgezegd, dat we na moeten 

gaan denken hoe we de MR-vergaderingen meer inhoud kunnen geven. We willen belangrijk gevonden 

worden, dan moeten we onszelf ook belangrijk vinden en daar zelf initiatief in nemen. 
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Begin van dit jaar zijn wij goed van start gegaan, het verwatert nu in rap tempo. Wanneer iemand even niet 

kan, zeg je af.  

Ook reageren op de mails. Er komen dan ineens heel veel mails langs, raak je ook het spoor bijster.  

Ook vanuit de directie willen we meer op papier hebben, daar moeten we zelf strakker bovenop zitten. Daar 

moet dan ook concreet naar gevraagd worden. 

Conclusie: iedereen neemt huiswerk mee voor de laatste vergadering, hoe gaan we dit doen. Dit staat al in het 

jaarplan, dit moeten we erbij pakken. Vooral de voorzitter en de secretaris zijn in de lead om de touwtjes weer 

aan te trekken. 

Naleven van het jaarplan!  

En ook het huishoudelijk reglement. Staat op de schijf van de MR. 

 

 

7. Rondvraag 

 

Carola; discussie over het continue rooster. Bespreken in het team. Maarten wil de verzelfstandiging afwachten. Vraag aan 

directie: waar staan jullie op dit moment wat betreft het continue rooster. Wanneer is de enquête, welke vragen staan 

erin, kunnen we daarover meedenken. 

Wat is er tot nu toe gedaan? Enquête inzien, kunnen we nog meedenken in de vragen. Wat vindt SKO hiervan. 

 

Carola; mevrouw Colak vragen om terugkoppeling vanuit de GMR 

 

Voorstel 15-6 is de laatste vergadering, de vergadering van 9 mei komt te vervallen,  

 

In voorbereiding op de vergadering overleg met de directie: Stukken volgende vergadering, continue rooster, schoolgids.  

 

Annemarie sluit de vergadering om 21.15 uur en dankt allen voor hun aanwezigheid. 

 

ACTIELIJST NAV MR VERGADERINGEN 

Nr Datum  Actie  Door Deadline 

44 Okt 2015 In jaarplan opnemen: in mei met OV de hoogte en bestemming 

van de vrijwillige ouderbijdrage afstemmen 

Erwin okt 2016 

 Juni 2016 Instemming vakantierooster invullen  nov 2016 

88 Juni 2016 Updaten pestprotocol Maarten nov 2016 

81 Mei 2016 In mei met OV de hoogte en bestemming van de vrijwillige 

bijdrage afstemmen. 

Secretaris mei 2017 

82 Mei 2016 Agenderen schoolgids voor MR vergadering mei 2017 t.b.v. 

instemming MR 

Secretaris mei 2017 

83 Jan 2017 Instemmingsformulier verzelfstandiging locatie Drielanden Maarten Febr 2017 

84 apr 2017 Agenderen instemming formatie Secretaris Jun 2017 

85 Apr 2017 Ouderpanel Stadsweiden   

86 Apr 2017 Telfonische terugkoppeling Ralf met Miriam Ralf Jun 2017 

87 Apr 2017 Naleven jaarplan en huishoudelijk regelement MR Voorz &secr  

88 Apr 2017 Continuerooster bespreken met directie Annemarie, 

Nurcan en 

Melinda 

 

89 Apr 2017 GMR agenderen Secretaris 

(Carola 

nodigt mevr. 

Colak uit 

voor 15-6 
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OVERZICHT GEGEVEN MR ADVIES EN INSTEMMING 

 

Nr Datum  Onderwerp  Advies/instemming 

1 10-12-2014 Financiële begroting 2015 Instemming 

2 22-01-2015 Overblijfbegroting 2015 Advies 

3 17-03-2015 Gewijzigde organisatiestructuur van de school Advies 

4 02-07-2015 Vakantie rooster 2015/2016 Instemming 

5 02-07-2015 Schoolgids 2015/2016 Instemming 

6 02-07-2015 Schoolplan 2015-2019 Instemming 

7 02-07-2015 Formatie 2015/2016 Instemming 

8 17-11-2015 Financiële begroting 2016 Instemming 

9 11-01-2016 Overblijfbegroting 2016 Advies 

10 30-06-2016 Gezonde school Instemming? 

11 30-06-2016 Schoolgids 2016-2017 instemming 

12 30-06-2016 Vakantie rooster 2016/2017  instemming 

13 04-11-2016 Overblijfbegroting 2017 Advies 

 

Rooster van aftreden 

Jaartal van aftredeni Personeelsgeleding Oudergeleding 

2017  John van Meerveld 
2018 Nurcan Bayindir 

Melinda de Graaf 
Erwin Bommerson 

2019  Daniëlle te Kaat 
Ralf Timmers 

2020 Carola Delen 
Annemarie Vervoorn 

 

 

 

 

 

                                                           
i Met Jaartal a  aftrede  ordt ei de s hooljaar edoeld. 
 

 


