
MR vergadering 06-06-2016 

Aanwezig: Geert-Jan, Tanja, Rob, Ronald, Renate 

Niet aanwezig: Mavis (ziek), Hans 
 
Opening 19:00 uur 
Rob opent de vergadering. 

Notulen vergadering 18 april 2016 reeds goedgekeurd en gepasseerd. 

 
Ingekomen post 

Geen ingekomen post. 

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

• Dhr. van Wiefferen (Hogere Veiligheidskundige van WARBO) heeft het 
inspectierapport opgemaakt. Geert Jan stuurt dat toe naar de MR. Met name 
gericht op gebouw (bv geen brandmelders in keuken). Hier wordt verder actie op 
ondernomen door de directie. 

• Verzoek van de raad van toezicht (op bestuur; 3 toezichthouders). Willen 
(kennismakings)gesprek met directie en de MR. Dit gaat ingepland worden. 

Advies en instemmingsverzoeken 

Over 2 weken bestuursvergadering maar er zijn geen verzoeken die er liggen voor advies en 
instemming. 

 
Personeel 
- vacatures en sollicitaties  

Administratie; 1 kandidaat maar is het niet geworden. Wederom opnieuw werven. 

Klasseassistente, leerkracht; vele gesprekken geweest. Moet binnenkort beslissingen worden 
genomen wie het gaan worden. 

Weer een opzegging in VSO; misschien uit de gesprekken die al geweest zijn nog een 
invulling kunnen geven. 

Discussie rondom vakleerkrachten in VSO (bevoegd en bekwaam gaan niet altijd samen). 
Praktijkonderwijs scholen (zelfstandig reizen, niveau groep 4 etc.).  Ook discussie rondom 
klasseassistentes vs leerkrachten (assistente is nodig omdat deze kinderen dat soms nodig 
hebben); Geert Jan geeft aan om samen met de MR een meerjarenformatieplan te maken. 
Ten grondslag daaraan ligt een visie. 

- mutaties e.d. 

Aantal mutaties (zo’n 6). De sollicitatieprocedures zijn ingezet en selecties en gesprekken zijn 
geweest. Deze moeten nu snel ingevuld worden. 

Veel langdurig zieken geeft Rob aan.  

-	garantiebanen (zie bijgaande brief van het ministerie) 



Gerelateerd aan het functieboek. Schaal 1 functie creëren. Functie toevoegen aan 
functieboek. Dit wordt eerst nog met het bestuur besproken. 

 
Organisatie 

- nieuwe CAO (aanvulling) 

Nieuwe cao ligt nog bij de bonden, alleen de leden nog goedkeuren. Er was nog discussie 
over de Wet Werk en Zekerheid. En over de lonen. Deze discussies zijn beslecht. Wordt met 
terugwerkende kracht geïmplementeerd. Rob en Geert Jan stellen voor om een evaluatie te 
doen binnen de personeelsgeleding aangevuld met meerdere personeelsleden over de 
implementatie van de nieuwe cao en hoe dit binnen de school heeft uitgepakt. Voor de 
zomervakantie nog inplannen. 

- Status ontwikkeling functieboek 

Geert Jan wil na de zomervakantie in de eerste bestuursvergadering een ‘functie bouwwerk’ 
neerleggen van het functieboek om een klap op te geven. Naderhand kan de invulling en 
mapping gedaan worden op theorie en praktijk. Functieboek dient o.a. als oplossing van 
een verantwoordingsissue: voor iedereen helder wat de taken en verantwoordelijkheden 
zijn.  
De personeelsgeleding ziet bij de invulling van de verschillende functies zoals die nu 
voorliggen af en toe een belangrijk verschil met de daadwerkelijke invulling op school. Ook 
lijken de grenzen tussen functies hier en daar verwaterd zodat volgens de PMR niet altijd 
meer de juiste verantwoordelijkheden gehanteerd worden. Om die reden wil de 
personeelsgeleding akkoord gaan met puur een formatief functiebouwwerk, maar wil langer 
de tijd om zich dan uitvoerig te kunnen richten op de inhoud van de functies. 

 

- Werktijdfactor 
Vraag vanuit personeel of een factor van 0,5 kan. Samen met iemand anders met 0,5 is 
samen 1 formatieplaats. Hier zal naar gekeken worden. Wat belangrijk is is dat het geen 
impact moet hebben op de kinderen, de continuïteit en structuur van lesgeven en 
leerkrachten voor de klas is zeker voor onze kinderen van belang. 

Schoolzaken 

- ouderparticipatie (hoe kunnen we dit verbeteren?) 

Rob geeft aan dat hij dit onderwerp op de agenda heeft laten zetten nav de laatste 
ouderavond die georganiseerd was met thema ‘social media’, en die door het lage aantal 
aanmeldingen gecancelled is. 

Tanja heeft een module gevolgd waarbij ouderparticipatie een thema was. Veel scholen 
hebben een groepsapp per klas. Legitieme reden/barriere is dat privenummers van 
leerkrachten nodig zijn. 

Rob gaat onderzoeken wat er mogelijk is om een app voor school te gaan gebruiken. Allen 
zullen we ook hierover nadenken welke middelen in te zetten zijn. 

MRzaken 

- verkiezing lid oudergeleding (i.v.m. aflopen termijn Renate) 

Brief gaat er dinsdag 7 juni uit. 



 
Rondvraag 
Geen punten. 

Sluiting 

Punten voor volgende vergadering: 

• aflopen zittingstermijn Renate juni 2016, Rob juni 2017, Tanja, Mavis, Ronald en Hans 
juni 2018 

• Nieuw vergaderschema volgt 
 


