
 

 
Notulen Medezeggenschapsraad 
Datum  22 juni 2020  19.30 uur  
 

Agenda: 
 

1. Opening, aanwezig: Harm Jan (al eerste), Joke, Jessica, Erwin, Moniek, Heleen, Bas 

2. Notulen vorige vergadering goedkeuring  :  18 mei  2020, Goedgekeurd 

3. Mededelingen,  

Er is een aanmelding binnengekomen voor de oudergeleding van de MR. Het gaat om meneer 

Aniel Oedai. De motivatiebrief is verstuurd naar alle leden en iedereen is het ermee eens dat 

meneer Oedai uitgenodigd wordt voor de volgende MR vergadering. 

Harm Jan geeft aand at hij Robert van Twiller wil vragen om terug te komen bij de MR. 

Robert heeft vorig jaar zijn plaats in de MR afgestaan.  

Joke meldt dat collega Karin vanaf volgend jaar ook deel gaat uitmaken van de MR.  

4. Mededelingen van de directie 

Joke meldt dat er een collega de school gaat verlaten die een L11 functie heeft. Dat betekent 

dat er een collega is die kan doorstromen naar de L11 functie. Zij heeft dit binnen het MT 

besproken en het voorstel is om de L11 functie naar Bas te laten gaan. Hier is iedereen mee 

akkoord. 

 

De groepsindeling voor komend schooljaar gaat vrijdag mee met de kinderen. Binnen het team 

zullen er wat wisselingen plaats gaan vinden: 

A. Gaat naar een andere school binnen de ASG. 

M. gaat naar het SBO in Amsterdam 

J. gaat naar het OPDC 

P. gaat naar een andere school binnen de ASG. 

A. vervangt een directiefunctie tijdens zwangerschapsverlof. L. neemt haar taken binnen de 

compositie over. 

I. gaat in januari met pre-pensioen. 

 

Er zijn 2 deeltijd-studenten die komen stagelopen en een onderwijs assistent. 

Er zijn twee nieuwe full-time collega’s aangenomen en L. zal als zij-instromer aangenomen 

worden. 

Dit was ook de bedoeling met een andere zij-instromer, maar deze heeft aangegeven toch 

(voorlopig) zijn huidige baan te behouden. 

 

Hierdoor hebben we een vacature openstaan voor 1 full-time leerkracht of 2 part-time 

leerkrachten.  

Kort samengevat betekent dit dat de formatie nog niet helemaal rond is. 

Het gat dat ontstaan is zit in groep 6. 



5. Samenstelling MR 2020-2021 
Recentelijk zijn er 4 ouders opgestapt uit de MR. Hierdoor zijn er vacatures ontstaan. Omdat 

we merken dat deze niet makkelijk te vullen zijn en er ook 2 leerkrachten uit de MR zullen 

verdwijnen is het voorstel om de MR in het vervolg uit 4 leerkrachten en 4 ouders te laten 

bestaan. Hier is iedereen het mee eens.  

 

Bas geeft aan dat hi jen Joke met O. (voormalig lid van de oudergeleding van de MR) 

gesproken hebben over de situatie rondom het vertrek van de 4 ouders. O. gaf als eerste aan 

dat zij de MR zou verlaten naar aanleiding van de besluitvorming rondom de nieuwe 

schooltijden. De reactie van Bas en Joke was hierop dat ze graag met O. in gesprek wilde 

gaan. Vervolgens gaven 3 andere ouders met exact dezelfde mail aan ook de MR te gaan 

verlaten. Hier heeft Bas nog wel op gereageerd, maar deze ouders zijn niet uitgenodigd voor 

een gesprek. 

Joke geeft aan dat zij erg geschrokken was toen de 4 ouders uit de MR stapten. O. heeft 

aangegeven wat haar beweegredenen waren en de aandachtspunten die hieruit naar voren 

kwamen neemt Bas mee in het vervolg van deze MR. Het gesprek is prettig verlopen en 

afgesloten. 

 

Heleen geeft aan dat de actie van de 4 ouders volledig buiten haar om is gegaan. Zij is niet 

meegenomen in de besluitvorming van deze 4 ouders en heeft van Bas moeten vernemen dat 

de ouders uit de MR gestapt zijn. 

Harm Jan geeft aan dat hij vindt dat met name een lid van de oudergeleding zich laatdunkend 

heeft uitgelaten over leerkrachten en dat hij dat vervelend vindt. Hij geeft aan dit ook met deze 

ouder te willen bespreken wanneer hij deze ouder spreekt. 

 

Naar aanleiding van het moeizame proces van besluitvorming rond de schooltijden wil Bas 

een toevoeging in het Huishoudelijk Regelement van de MR zetten. De besluitvorming moet 

van tevoren duidelijk aangekondigd zijn en wanneer een of meerdere leden afwezig zijn 

tijdens een vergadering zal de besluitvorming toch doorgaan (mits dit niet in strijd is met de 

wettelijke afspraken in het wettelijk medezeggenschapsregelment). 

 

Er wordt aangegeven dat ouders het recht behouden om samen te overleggen. Dat is zeker zo. 

Toch zal in de toekomst de besluitvorming duidelijker aangekondigd en nageleefd worden. 

 

6. Vaststellen schoolgids 2020-2021  

Deze is eerder al gedeeld met de MR. Punten die hieruit naar voren kwamen zijn gedeeld met 

directie. Er zijn geen nieuwe punten te benoemen. 

 

7. Informatie over de jaarrekening / schoolbudget 

De afrekening van 2019 is binnen, hierop staat de Compositie in de min. Toch is de afrekening 

nog niet helemaal afgrond omdat er nog een bedrag bij moet komen. Het is onduidelijk wat het 

schoolbestuur precies met de begroting aan het doen is. Joke geeft aan dat we meer uitgegeven 

hebben dan vooraf gepland (zij-instromer, meer inval). 

 

Het tekort dat overblijft van de jaarrekening zal van het overschot afgaan. De ASG is 

overgestapt naar een ander bedrijf om de budgetten te regelen. Hierdoor is het onduidelijk wat 

er precies met de budgetten gebeurt. HJ geeft aan dit zorgelijk te vinden. 

 

Er is meer informatie te verkrijgen via de GMR. Deze vergaderingen zijn opgeschort tijdens 

de corona-crisis. HJ geeft aan schriftelijk contact te gaan zoeken met de GMR betreffende dit 

punt. 

 

 



8. Informatie en discussie over jaarverslag Compositie 

Het jaarverslag is er nog niet. Dit komt omdat de penningmeester is opgestapt. Bas geeft aan 

dit op zich te nemen. Hij probeert het dit schooljaar af te krijgen, maar het kan zijn dat het aan 

het begin van volgend schooljaar pas komt. 

 

9. Taakbeleid vaststellen (dit staat ook in september).  

Hier zijn we mee bezig. Het is bijna rond, alleen zullen eventuele nieuwe collega’s nog 

opgenomen moeten worden. 

10. Jaarplan MR-schooljaar 2020-2021 

Bas heeft dit doorgestuurd. De vraag is om het goed en kritisch door te nemen zodat eventuele 

fouten aangepast kunnen worden. 

 

11. Huishoudelijk regelement MR 

Bas heeft hier een aanpassing in gedaan (zie punt 5). Hij stuurt dit bestand rond aan de MR-

leden en neemt eventuele op- of aanmerkingen erin op. 

 

12. (Brand)veiligheid   

Er is dit jaar geen brandoefening geweest en deze komt er ook niet in verband met corona-

crisis. Harm Jan geeft aan dat het niet heel erg is, omdat de brandoefeningen in voorgaande 

jaren altijd goed verlopen zijn. 

Wel geeft hij aan dat er meer overleg nodig is met de BSO (brede school) om de verschillende 

(evacuatie)plannen op elkaar af te stemmen. 

 

De school ‘koopt’ een oefenmoment. Zo’n moment moet goed afgestemd worden met de BSO. 

 

De kleuterbouw heeft aangegeven graag extra scholing te willen krijgen voor jeugd-EHBO.  

 

We gaan er vanuit dat we tijdens de start van het nieuwe schooljaar de anderhalve meter-regel 

en het handenwassen blijven toepassen. 

 

Er zijn vragen gesteld over de kwaliteit van de luchtventilatie. Heir heeft Joke nog geen reactie 

op gekregen, dus hier gaat ze even achteraan. 

 

In groep 5 t/m 8 is dit jaar geen veiligheid enquête afgenomen. Dit doen we ook niet, omdat na 

de corona-crisis er weer een nieuwe ‘storming-fase’ in de groepen plaatsvindt. Een enquete 

zou daarom niet betrouwbaar zijn. De inspectie heeft hier begrip voor. De veiligheids enquete 

wordt in mei 2021 weer afgenomen.  

 

13. Rondvraag 

Bas wil Moniek en Jessica speciaal bedanken voor hun inzet en inbreng in de MR, aangezien 

het vandaag hun laatste MR-vergadering was. Ook de andere leden worden bedankt voor hun 

deelname, geduld en inzet tijdens dit schooljaar! 

14. Sluiting 

20.27 

 

 

Actielijst 



 

Wie Wat Wanneer / reeds gedaan 

Bas Jaarverslag MR 2019-2020 opstellen Voor de volgende vergadering 

Bas Huishoudelijk regelement aanpassen en doorsturen Voor einde schooljaar 

Bas Aniel Oedai uitnodigen voor volgende vergadering z.s.m. 

Harm Jan Robert van Twiller vragen voor MR  

Harm Jan Contact opnemen GMR over budgetten  

 

 


