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Verslag MR vergadering 19 september 2016 20.00 uur. 
Aanwezig MR: Marjolein Beukers, Jacqueline Stassen, Colette Bax, Ellen van 
Dodewaard, Joris Knoben, Paul Verheijen 
Aanwezig Molenven: Hetty Hendriks 
 

1. Opening/mededelingen.  
Colette Bax is het nieuwe MR-lid namens de docenten, Paul Verheijen 
(secretaris) namens de ouders. Voor het volgende schooljaar zal weer tijdig 
nagedacht moeten worden over de bezetting (actie allen). Er is nog geen 
opvolger voor Ellen. Ellen vraagt na bij Ronald Meulendijks (actie Ellen). 

 
2. Verslag en actiepunten verslag 4 juli 2016. 

Dit verslag is vastgesteld en actiepunten zijn afgehandeld. De resterende 
actiepunten en de nieuwe actiepunten staan in de actielijst. 

 
3. Vervolg evaluatie schooltijden 

a. De schooltijden zijn voor de vakantie al eens uitgebreid besproken in de 
MR. Daaruit is een aantal acties gekomen, o.a. over de lunch. Dat lijkt 
nu het grootste knelpunt. Ook vraagt het fruit eten aandacht. Beide 
komen nu soms in de knel en kinderen weten lang niet altijd waar ze 
aan toe zijn. Het gevolg is dat fruit en brood niet (helemaal) kunnen 
worden opgegeten. Dit speelt dan vooral in de units 2 en 3, voor unit 1 
zijn er vaste momenten en in unit zijn de kinderen meestal zelf goed in 
staat dit voor zichzelf te regelen. Deze analyse wordt herkend door de 
MR. Hetty vraagt de MR (docenten) deze bevindingen van de MR te 
delen met de andere docenten (actie Marjolein, Jacqueline, Colette). 
Ellen vraagt Hetty er zelf ook naar te kijken voor wat betreft units 2 en 
3. Hetty zegt toe dat te doen, evenals monitoren in leerlingenraad en 
klankbordgroep (actie Hetty). 
MR vraagt bij Hetty ook aandacht voor het naar buiten komen na 
school. Het is nu erg rommelig. Niet alle docenten lijken naar buiten te 
komen, niet altijd is duidelijk welke leerlingen welke uitgang nemen. 
Hetty zegt toe ernaar te kijken (actie Hetty).  

b. Van de evaluatie bij Koningslinde zijn de resultaten niet bekend. Hetty 
vraagt die op (actie Hetty). 

 
4. Vorderingen PvA Arbo-inventarisatie 

De knelpunten en acties staan in een tabel die Hetty uitdeelt. Opmerkingen 
daarbij: 
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- 4.2.2.0 takenpakket: meer inzet van ouders is nodig om de balans bij de 
docenten beter te krijgen. Hierop is actie genomen. Dit jaar aanzien hoe dat 
loopt; 

- 6.2.8.0 balustrade: De balustrade voldoet aan de wettelijke eisen. Kinderen 
worden indien nodig aangesproken op gevaarlijk gedrag. Er staan geen 
tafels meer tegen de balustrade. Geen verdere actie; 

- 6.2.10.0 markering op glazen deuren: actie uiterlijk 1-1-2017 markering 
aanbrengen (actie Hetty); 

- 6.8.3.0 lawaai door leerlingen: er is een nieuwe situatie, volgen of deze 
klacht aanhoudt; 

- 6.9.4.0 last van hinderlijk licht: niet meer aan de orde; 
- 6.10.1.0, 6.10.3.0, 6.10.4.0, 6.10.6.0 klimaatbeheersing: de docenten wordt 

gevraagd consequent te melden of er aanmerkingen zijn. Dat ondersteunt 
gerichte maatregelen. Hetty suggereert dat de MR een brief stuurt aan de 
gemeente waarin hij vraagt wat de stand van zaken is. De MR is van 
opvatting dat eerst duidelijk moet zijn wat is afgesproken in het 
gebruikersoverleg. Hetty geeft aan dat dat eigenlijk niet erg duidelijk is. De 
gemeente zou na 9 maanden haar bevindingen presenteren. Die zijn nu bijna 
voorbij. Marjolein heeft eerder een brief gestuurd, de gemeente zal worden 
gevraagd naar een reactie op die brief (actie Marjolein). Afgesproken wordt 
dat met verdere actie vanuit de MR gewacht wordt tot de herfstvakantie. 
Hetty zal in de tussentijd de e-mail van de gemeente doorsturen waarin de 
gemeente een plan van aanpak heeft toegezegd. Bovendien zal Hetty de 
gemeente vragen naar het plan van aanpak (acties Hetty); 

- 6.10.5.0 zonwering aan voorzijde: Hetty onderzoekt de mogelijkheid van 
zonwerend glas (actie Hetty); 

- 6.11.2.0 ergonomisch meubilair: wensen en mogelijkheden worden 
meegenomen in de begroting 2017 (actie Hetty); 

- 6.13.1.0 gevaarlijke stoffen: moet nog (actie Hetty); 
- 6.14.7.0 bereikbaarheid hoofdschakelaar: nagaan wat daar precies mee 

wordt bedoeld (actie Hetty). 
 

5. PvA n.a.v. POM (tevredenheidsonderzoek) 
De vorige keer was er een versie met veel abstracte termen. Hetty heeft 
voorafgaand aan de vergadering een nieuw overzicht rondgestuurd, dat 
specifiek over het personeel gaat. Voor de MR is niet duidelijk wat dat overzicht 
zegt. Wat zijn de problemen waar dit PvA een antwoord op moet zijn? Het is niet 
concreet, er is geen duidelijkheid over de uitvoerbaarheid. Wat zijn de acties die 
bedoeld worden? Hoe worden die uitgevoerd? Hetty geeft aan dat dit zaken zijn 
die vooral terugkomen in jaargesprekken, studiedagen et cetera. Hetty zal voor 
de volgende keer uit het POM de problemen destilleren en van daaruit de 
maatregelen en het einddoel beschrijven (actie Hetty). 

 
6. GMR 

Eerstvolgende GMR is op 4 oktober. Nu geen mededelingen. 
 

7. Ouderavond 27 september 2017 en 
8. Informeren en ervaringen uitwisselen over de nieuwe onderwijsorganisatie in 

units 
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De avond zal in het teken staan van de nieuwe onderwijsopzet. Het gaat over 
wat is gedaan en wat de lange(re) termijn doelstellingen zijn. Dus de aanloop, 
de stand van zaken, het belang van kwaliteit van het onderwijs. Maar ook: Wat 
zijn de ervaringen van de docenten en van de ouders? De oudervereniging heeft 
opbouwend commentaar gegeven op een concept presentatie.  
Colette vindt dat de leerlingen zich erg flexibel opstellen, zij lijken heel goed met 
de nieuwe opzet te kunnen werken. Maar zij heeft nog geen volledig beeld van 
alle kinderen. Als docent is het wel wennen, vooral t.a.v. de planning en het 
geven van instructies. Instructies op zich werken wel goed. Het is een omslag 
van klassiek lesgeven naar meer begeleiden. In haar beleving zijn de ouders 
overwegend positief. Marjolein signaleert een mindere flexibiliteit, je kunt minder 
goed ad hoc werken. Dat geldt zeker voor de ochtend, in de middag is er meer 
ruimte. Volgens Jacqueline worden de leerlingen goed gemonitord en worden 
daar centraal aantekeningen van gemaakt. Zo ontstaat een gedeeld beeld over 
leerlingen. Dat kost wel tijd, maar het is de investering zeker waard. Ook de 
leerlingen zijn nog een beetje op zoek, dat hoort bij het aanleren van nieuwe 
vaardigheden. Ook zij ziet dat de ouders overwegend positief zijn. Volgens Hetty 
moet iedereen, ook de ouders, het werken in de nieuwe opzet voldoende tijd 
geven. Zij rekent op een grote opkomst tijdens de ouderavond.   

 
9. Monitoring door MR: klankbordgroepen o.i.d. 

In een eerdere MR-vergadering is het idee geopperd van een klankbordgroep. 
De MR ziet het niet als zijn rol een klankbordgroep op te richten of te 
begeleiden, maar wil wel aanschuiven om de ideeën van ouders te horen. Hetty 
gaat er verder over nadenken, met name de precieze rol naast de MR en de 
oudervereniging (actie Hetty). 
 

10. Informatie van de directie 
a. Tijdelijke uitbreiding Het Kwartier met woonunits  

Het linkergedeelte van Het Kwartier is toegewezen aan het Molenven. 
Dat moet zo blijven. Vanwege uitbreiding van de Koningslinde is er 
behoefte aan extra lokalen. Die worden gerealiseerd door middel van 
noodunits aan de rechterkant van het gebouw. Het gaat om vier 
lokalen. De gemeente richt het terrein in, alles is voor Kerst klaar. Er is 
regelmatig contact met de gemeente, die meerjarenplanningen maakt. 
Vanwege het belang voor het Molenven van goede, aansluitende en 
functionele ruimten houdt Hetty ontwikkelingen goed in de gaten.  

 
b. Hekken rond het gebouw 

Hetty wil graag dat de hekken snel weggaan. Er zijn nu drie 
onderzoeken die elkaar over de veiligheid van de leistenen tegen 
schijnen te spreken. De gemeente moet hier een beslissing nemen. 

 
11. Rondvraag: 

Colette vraagt naar de data van de volgende vergaderingen. Paul stuurt die op 
(actie Paul).  

 
 
 
 



4 

 

Actiepunten: 

datum actie actiehouder 

20160704-2 Ronald Meulendijks vragen voor 
voorzittersrol 

Ellen 

20160704-4 Aandachtspunten enquete oppakken Hetty + team 

20160704-5 Presentatie mailen aan MR leden Hetty 

20160704-7 Mails van de gemeente over 
klimaatbeheersing doorsturen aan de MR  

Hetty 

   

21-9-2016-1 Nadenken over bezetting MR volgend jaar allen 

21-9-2016-2 Bevindingen MR over units 2 en 3 v.w.b. 
fruit en lunch delen met docenten 

Marjolein, 
Jacqueline, 
Colette 

21-9-2016-3 Gang van zaken monitoren units 2 en 3 
v.w.b. fruit en lunch 

Hetty 

21-9-2016-4 Onderzoeken gang van zaken bij uitgaan 
van school / vindbaarheid kinderen en 
aanwezigheid docenten 

Hetty 

21-9-2016-5 Evaluatie schooltijden Koningslinde 
opvragen 

Hetty 

21-9-2016-6 Brief aan gemeente over klimaatbeheersing 
rondsturen  

Marjolein 

21-9-2016-7 PvA klimaatbeheersing bij gemeente 
opvragen 

Hetty 

21-9-2016-8 Markering glazen deuren, zonwerend glas, 
ergonomisch meubilair, gevaarlijke stoffen, 
bereikbaarheid hoofdschakelaar 

Hetty 

21-9-2016-9 Concretiseren maatregelen POM Hetty 

21-9-2016-10 Nadenken klankbordgroep Hetty 

21-9-2016-11 Data MR toezenden aan Colette Paul 

   

 
 

  
 
 
 

 


