
MR vergadering 29-9-2015 

Aanwezig: Geert-Jan, Tanja, Rob, Mavis, Ronald, Renate, Hans 
 
Opening 19:00 uur 
Verwelkoming nieuw lid oudergeleding dhr. H. (Hans) Scholman. 

Notulen vergadering 1 juni 2015 goedgekeurd. 

 
Ingekomen post 

Cursussen voor MR; informatie bij Rob op te vragen. 

 
Berichten van het bestuur 
- n.a.v. verzoeken tot advies/instemming 

2 brieven terug ontvangen van het bestuur: 

1.   Nav advies op Tulpvakantie; bestuur advies niet overgenomen. Tulpvakantie blijft. 
2.   Nav advies mbt IB functie; het bestuur geeft wat meer toelichting in de brief over de 

taken en rolverdeling.   
Duidelijke taakomschrijving komt er; verschil tussen zorgcoordinator en IB’er moet 
helder zijn. Vanuit Bestuur meer een mededeling. Wordt later op teruggekomen. 
Voorstel is om rustig de brief van Bestuur te lezen, als er dan nog vragen zijn dan kan 
dit richting het Bestuur neergelegd worden vanuit de MR. 

- algemeen 

Geert Jan heeft een paar punten die van belang zijn om te bespreken: 

•   Met de MR productiever zijn komend jaar. Bv tav schoolgids en vakantieregelingen. 
Veel zaken hebben vaste momenten in het jaar. Het Bestuur stelt het vast maar wens 
is om pro actiever met MR op te trekken. Voorstel van FOCO voor 2016/2017 ligt er al. 
Geert Jan stemt met Rob af de agenda planning van MR; iedere vergadering een 
thema bespreken. Volledige MR stemt daarin mee. 

•   Donderdag 29 oktober officiele opening van het schoolgebouw. Zaterdag 31 
oktober open dag voor alle ouders, opa’s en oma’s etc. 

•   Passend onderwijs; gevolg, toename in aantal leerlingen van 197 naar 207.  Veel 
aanmeldingen voor regulier SO, veel jonge kinderen. Vraag is wat de prognose gaat 
worden voor volgend jaar. 

•   Koers VO; willen kinderen van 18+ niet meer indiceren. Nu kan dat nog tot 20 jaar.  
•   Geert Jan licht nog eea toe over status van Passend onderwijs en Koers VO. Lange 

administratieve procedures verschillend per gemeente voor TLV’s 
(toelatingsverklaringen; voorheen indicatie). 

 
Personeel 
- mutaties e.d. 

2 mdw’s een dag minder werken ivm PABO opleiding. 

Logopediste VSO ontslag genomen. Vraag is of ze vervangen gaat worden. 

Ontvlechtingsplannen; gescheiden SO en VSO. 2 losse financieringsstromen. 

Cao: 



Rob vraagt aan Geert Jan hoe de gesprekken zijn gegaan. Alle individuele gesprekken zijn 
geweest. Geert Jan geeft aan dat deze gesprekken allen tot een wederzijds goed resultaat 
hebben geleid. Als MR en directie kunnen we hier trots op zijn geeft Rob aan. 

 
Organisatie 

Geert Jan geeft aan dat de directie pro actiever met de MR wil zijn ook op dit onderwerp. 
Nu iedereen op één locatie zit, nodig om begeleiden bv ZMOLK tussen VSO. 

MT anders ingedeeld, op één locatie. Alle teams bij elkaar. 

Rob geeft aan dat er een vraag is over de LC functie (specialisatie) vanuit de 
personeelsgeleding. Een aantal regels verbonden aan deze functie. Eén van die regels is 
mnimaal 50% voor de klas staan (VSO 60%). 2 personeelsleden hebben nu een LC functie 
maar hebben nu een functie waarbij ze niet meer in de klas staan. Eénmaal benoemd blijft 
benoemd. Vraag is nu of er ruimte is/wettelijke mogelijkheid om deze LC functie’s weer in te 
vullen. Geert Jan geeft aan dat het een goede vraag is en dat men nu aan het % zit van 
deze functie’s binnen de functiemix van de bezetting. Geert Jan geeft aan dat er wel een 
evenwicht moet zijn maar staat er wel open voor om hier naar te kijken. Hij komt hier nog op 
terug in de volgende vergadering. 

 
Nieuwbouw/verhuizing 

Geert Jan geeft aan dat het hard werken was maar lof voor iedereen. Ronald vraagt aan 
de andere ouders in de MR hoe hun kinderen de nieuwe school ervaren. Alleen maar 
positieve reacties. 

Feestweek in de week van 27 t/m 31 oktober. 

 
Overige lopende schoolzaken 

Geert Jan geeft aan dat de school zich conformeert aan de maatschappelijke 
ontwikkelingen mbt Sinterklaasfeest. Men doet mee hieraan vanuit de school.  

 
Rondvraag 
Tanja: Loes gaat volgend jaar met pensioen. Tanja vraagt of er al iemand beoogd is die 
haar taken kan overnemen. Afdekzeil voor de zandbak; Geert Jan gaat hier achteraan. 

Mavis: vraag van de leerlingen om een voetbalnet. Alle ballen verdwijnen de sloot in. Geert 
Jan gaat checken hoe het ermee staat. 
 
 
aflopen zittingstermijn Renate juni 2016, Rob juni 2017, Tanja, Mavis, Ronald en Hans juni 2018 
 
 


