
MR vergadering 10-04-2017 

Aanwezig: Rob, Tanja, Ronald, Renate, Hans 

Afwezig: Mavis (met schoolkamp), Geert Jan (bestuursvergadering) 

 

Opening 20:00 uur (van 19.00u tot 20.00u een besloten vergadering met het bestuur 

geweest). Rob opent de vergadering. 

Notulen vergadering 21 maart 2017 nog niet gepasseerd. Geen opmerkingen. Notulen bij 

deze aangenomen. 

 

Ingekomen post 

Geen ingekomen post. 

Uitgaande post: brief naar Koers VO voor oudergeleding afvaardiging in de OPR. 

 

Berichten van het bestuur 

Voor bepaalde documenten advies en instemming gevraagd. 

Strategisch beleid 

Vanuit de MR is er feedback gekomen op het beleidsplan. In de vergadering met bestuur 

(10 april) is op deze punten nog terugkomen en zijn deze punten kort met het bestuur zelf 

besproken. Status van het document is nu nog ´concept´. Dit zal de komende tijd verder 

verfijnd worden en aangevuld worden.  

Instemming vanuit de MR. 

Klokkenluidersregeling 

Terugkoppeling vanuit de MR gekomen over een eventueel meldpunt. Wat namelijk niet in 

de regeling staat is of, wat, hoe en met wie het bevoegd gezag communiceert over de 

melding, onderzoek en standpunten. Dit punt is met het bestuur besproken. Per casus zal 

bekeken worden of dit verder gecommuniceerd gaat worden of niet. De bestaande andere 

kanalen voor klachten etc. blijven ook gewoon bestaan voor zowel personeel als ouders 

(denk aan vertrouwenspersoon, klachtenregeling, Klokkenluidershuis etc.) 

Instemming vanuit de MR. 

Vrijwilligersbeleid 

Terugkoppeling vanuit MR gekomen over het vergoedingsdeel. Van tevoren goed afspreken 

ipv achteraf.  

Instemming vanuit de MR. 

Vakantieregeling 2017-2018 / 2018-2019 

Ook volgend jaar is er, zoals eerder in schooljaar 2015-2016 een te groot surplus aan lesuren. 

De leerlingen zijn dan dus meer dagen op school dan wettelijk toegestaan. Dit lijkt structureel 

te worden omdat het ook geldt voor het schooljaar daarop (2018-19). Vanuit het bestuur 

komt het voorstel om wederom een extra vakantieperiode in te plannen, zoals eerder 

("Tulpvakantie"). De MR ziet communicatie in dezen als heel belangrijk. Vanuit de MR 

personeelsgeleding wordt aangegeven dat het belangrijk is dat de Jaarkalender hierop 

wordt afgestemd. Voor de duidelijkheid: de vakantie betreft alleen de leerlingen, het 



personeel is gewoon op school aanwezig. In de Jaarkalender wordt de planning 

opgenomen van de oudergesprekken en dus ook de voorbereiding van de gesprekken en 

het schrijven/bijwerken van de plannen. De vakantie moet volgens de personeelsgeleding 

ook daadwerkelijk bij kunnen dragen aan optimalisering van het onderwijs. Dit betekent dat 

juist deze periode gebruikt zou moeten worden voor alle genoemde (administratieve en 

onderwijsondersteunende) activiteiten, zodat er ook winst behaald wordt op het gebied van 

effectieve onderwijstijd.   

De oudergeleding geeft aan dat communicatie richting de ouders erg belangrijk is: duidelijk 

aangeven waarom, de afwegingen die gemaakt zijn tbv besluitvorming, tussen meivakantie 

en zomervakantie al naar gelang hoe het valt (direct aansluitend aan Pinkstermaandag, of 

anders). Dit om duidelijk de verwachtingen bij ouders te managen zodat er ook tijdig 

maatregelen getroffen kunnen worden om deze vrije dagen van de kinderen op te vangen. 

Met bovenstaande in acht genomen adviseert de MR positief t.a.v. de voorgestelde 

vakantie regelingen. Overigens stelt de MR hierbij voor dat er een andere naam dan 

"Tulpvakantie" gezocht wenselijk is, om verwarring (met bijvoorbeeld voorjaarsvakantie te 

voorkomen). 

Vraag aan het bestuur: hoe verhouden de studiedagen zich tot het aantal uren? In 2017-

2018 minder studiedagen? 

 

Cafetariaregeling 

Positief advies vanuit de MR. 

 

Overige zaken 

Overdekte fietshokken: richting de directie zal een aanbeveling gedaan worden namens de 

personeelsgeleding, volledig ondersteund door de oudergeleding vanuit de MR. 

 

Rondvraag 

Verder geen vragen. 

Sluiting 

Rob sluit de MR vergadering. Volgende vergadering 29 mei. 

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van Rob, zal er rond 8 mei (na de 

meivakantie) een brief uitgstuurd worden voor MR personeelsgeleding verkiezingen. Rob stelt 

zich herkiesbaar. 

Aflopen zittingstermijn Rob juni 2017, Tanja, Mavis, Ronald en Hans juni 2018, Renate juni 2019. 

 


