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Verslag Overlegvergadering en MR-vergadering 09 mei 2017, 20.00 uur. 
 
Aanwezig MR: Jacqueline Stassen, Marjolein Beukers, Paul Verheijen, Joris Knoben, 
Bob Scheffer 
 
Aanwezig tijdens overlegvergadering: Hetty Hendriks 
 
Deel 1 Overlegvergadering (20:00-22:00) 
 

1. Opening en mededelingen 
Colette Bax is met bericht afwezig. De MR verwelkomt ook 2 nieuwe leden in de 
oudergeleding: Roland Baks (vanaf 3 juli) en Bob Scheffer (vanaf heden). 
 

2. Actiepunten 
- Markeren glazen deuren e.d. Door Hetty (nog) geen actie ondernomen omdat er 

momenteel andere, urgentere, actiepunten zijn. Voortaan wordt op 2 momenten in het 
jaar een ARBO-inventarisatie gegeven samen met een overzicht van de acties van het 
afgelopen half jaar. Dit is inmiddels opgenomen in de jaarplanning. Hiermee is ook het 
actiepunt ‘2 maar per jaar arbo bespreken’ afgehandeld.  

- Aanleveren jaarplannen. Het gaat hier om onderwijskundige jaarplannen bestaande 
uit 6 deel-leerplannen. Deze liggen momenteel bij het MT om besproken te worden. 
Daarnaast zullen ze in het team besproken worden tijdens een studiedag (13 juni). 
Volgende MR-vergadering komt het op de agenda. Omdat de volgende MR-
vergadering op 19 juni staat en het jaarverslag instemmingsbevoegd is gaat Hetty een 
concept sturen rond 1 juni. Anders is er te weinig tijd om het stukken door te nemen. 
Actiepunt handhaven. 

- GMR-stukken op site stichting. Joris mailt Hans om dit met Petra op te pakken. 
Actiepunt handhaven. 

- Mail kandidaten MR: afgewikkeld. 
- Planning bespreken met Hetty: afgewikkeld 

Naar aanleiding van actiepunten uit het verleden vraagt Roland naar: 
- Status van actieplan nav POM Hetty: resultaten voor ouders en leerling; besproken in 

MR. Personeel; besproken met personeelsgeleding van MR en inhoud komt terug op 
13 juni in een studiedag. Paul neemt dit nog in detail door met Roland op basis van 
het geschreven plan van aanpak.  

- Status van kwaliteitsmeting nav unitonderwijs: Hetty/Paul: Er is geen aparte 
kwaliteitsmeting beschikbaar. Om vinger aan de pols te houden worden 
klankbordgroep en andere kanalen gebruikt.  
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3. Planning besluiten voor advies / instemming 
- Er is afstemming geweest tussen Hetty en Paul over wat voor stukken er wanneer in 

het jaar ter advies/instemming komen. Dit is door Hetty in een tabel gezet. Op basis 
van deze tabel en het MR-reglement zal een jaarplanning gemaakt worden. 

- Jaarplanning zal leidend zijn bij het inplannen van vergaderdata.  
- Roland geeft aan dat het verstandig zou zijn in de tabel onderscheid te maken tussen 

concept- en eindoplevering zodat er meer tijd is om stukken door te nemen en 
eventueel commentaar nog te verwerken (6 weken officiële termijn). Hetty geeft aan 
dat dit in de praktijk heel lastig uitvoerbaar is. Stukken moeten dan veel vroeger klaar 
zijn. Voorstel: Uitwerken hoe een planning eruit zou zijn op basis van officiële tijden en 
inventariseren wat daarvan de consequenties zijn en wat haalbaar is.  De procedures 
moeten de inhoud niet in de weg gaan staan.  

- Discussie over timing jaarverslag tegenover jaarplan. In welke mate is het jaarverslag 
niet nodig om een jaarplan te maken? Op basis van de komende cyclus kijken of er 
verbetermogelijkheden zijn.  

- Actiepunt Paul en Bob: Uitwerken jaarplanning  
 

4. Reglement MR (instemming) 
- Voorstel voor het MR-reglement komt vanuit stichting (Bram). Onduidelijk is waarom 

dit niet vanuit Hetty komt. Ook is de procedure wat rommelig en zijn de  verhoudingen 
(met name tussen Hetty en Bram) onduidelijk. De gekozen insteek voor een identiek 
reglement per school is praktisch en logisch maar consistenter zou zijn als Hetty of 
Bram verantwoordelijk is voor alle MR-stukken. Gezien het feit dat de tekst 95%+ 
wettekst is ziet de MR verder geen problemen.  

- Reglement geeft daarnaast helderheid over wat advies- en instemmingsplichtige 
besluiten zijn. Voorbeeld: de instemmingsplichtigheid van het delen van kind-
informatie in de app ‘schoudercom’. Er is een noodzaak om duidelijker te krijgen wat 
er moet gebeuren om deze app te kunnen invoeren. Actiepunt: Hetty.  
 

5. Urenberekening 2017-2018 (instemming)  
- Vorige keer is een eerste voorstel besproken waarvoor de MR geen instemming heeft 

gegeven. Punt van zorg was de keuze voor de vele halve-studiedagen. 
- Hetty heeft een nieuwe voorstel dat rekening houden met de wensen van de MR: 6 

hele en 2 halve dagen. 
- Er is discussie over welke geleding hier instemmingsplichtig is, ouders en/of 

personeelsgeleding. Conclusie is dat dit valt onder de personeelsgeleding. 
- Personeelsgeleding geeft akkoord op de urenberekening. 

 
6. Terugblik ouderavond 
- Hetty: Deel van de ouders is met gemengde gevoelens weggegaan. Bij sommigen 

waren andere verwachtingen over de informatie die gedeeld werd, met name over de 
kwaliteit/prestaties van de school. Dit heeft Hetty aangezet tot nadenken. Eerste 
reactie was een stuk met uitleg over wat de inspectienormen behelzen in het 
weekendje. De vraag die blijft is ‘wat is nou wijs voor de toekomst?’. Bij een deel van 
de ouders lijkt verwijdering te zijn ontstaan. Hetty geeft aan op zoek te zijn naar de 
balans te slaan tussen betrekken van ouders aan de ene kant en de professionele 
rol/verantwoordelijkheid van de school aan de andere kant. Hetty vraagt om 
reacties/ideeën uit de MR. 

- Joris: grootste probleem was dat wat de inspectienorm is niet duidelijk was bij de 
presentatie. Bij ouders leefde de indruk dat de school trots is op presteren op VMBO-
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niveau (Inspectienorm = NL-gemiddelde). Repareren via weekendje is lastig. Er lijkt 
meer behoefte aan mondeling communicatie hierover.  

- Bob: Er leeft onrust en ‘angst’ over of dit unit-systeem de goede leeropbrengsten geeft.  
- Paul/Roland: Mogelijke achtergrond is dat de gedachte die leeft is dat het vroeger 

allemaal ‘top’ was. Vraag is of dat en realistisch beeld is. Transparantie over prestaties 
en trends is nodig, aan de hand van ‘harde’ data.  

- Roland: Misschien handig om er met het team ipv alleen als directeur te staan.  
- Bob/Joris: Is men echt zo positief over het unit-onderwijs? Of leven er ook bij het team 

twijfels? Wat is het verhaal om te komen tot de streefnormen? Hebben de ouders je 
eigen twijfel niet gewoon goed aangevoeld? 

- Hetty: Bang voor ‘bemoeienis’ van ouders met schoolaangelegenheden (personeel 
e.d.).  

- Roland: Inbreng van ouders kanaliseren via de formele kanalen (MR, OV, etc) en niet 
zien als last. Klankbordgroepen e.d. zijn hierbij ook functioneel.  

- Hetty geeft aan voor de zomer nog een (extra) ouderavond te willen organiseren maar 
worstelt nog met de precieze invulling hiervan. Ze neemt de reacties vanuit de MR mee 
in de voorbereiding. 
 

7. Mededelingen directie 
- De stichting moet 2 WTF bezuinigen vanwege financiële tekorten. Er is voorgesteld 

deze bezuiniging te verdelen over scholen o.b.v. begrotingen van de afgelopen 5 jaar. 
Wie veel ‘rood’ heeft gestaan moet meer bijdragen. Dit pakt negatief uit voor het 
Molenven die 0.3 WTF zou moeten inleveren. Hetty geeft aan dit niet fair te vinden 
aangezien het ‘Rood staan’ in overleg gegaan is met de stichting en de GMR. Hierover 
is een mail gestuurd aan Bram waar nog geen reactie op is. Desondanks is er voor 
komend jaar wat ruimte. Dit komt omdat er voor dit jaar redelijk basaal begroot is op 
12 groepen. Hoe deze ruimte in te vullen is nog niet besloten. 

- Hetty geeft aan zorgen te hebben over een deel van het personeel dat moeite heeft 
om in de nieuwe visie/werkwijze hun draai te vinden. Dit uit zich in ziekte/uitval, vrijwillig 
ontslag, etc. Ondanks dat iedereen de voordelen ziet is het voor de docenten een 
zwaar jaar.  

- Roland: In hoeverre is er begeleiding van de docenten bij deze transitie/verandering, 
ook vanuit of gefinancierd door de stichting Leijestroom? Wordt er gekeken naar het 
wijzigingen van functieprofielen en evt. afvloeiing van mensen? Hetty: er is begeleiding 
en het hele proces verloopt  met inachtneming van goed werkgeverschap.  

- Hetty vult verder aan dat de zorgen vooral betrekking hebben op de mensen, niet 
zozeer op leeropbrengst. De leerresultaten zijn en blijven goed. 
 

8. Rondvraag 
Geen vragen. 
 
 
Deel 2 MR-vergadering (22.00 – 22.30 uur) 
 

9. Opening en mededelingen 
Geen mededelingen 
 

10. Verslag en actiepunten vergadering 7 maart 2017  
Geen verdere opmerkingen bij het verslag of actiepunten 
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11. Terugmelding GMR  
Joris/Jacqueline: In de GMR is uitsluitend gesproken over de samenwerking/fusie van 
de stichting met Christophel. De GMR is verbaasd en voelt zich overvallen door de 
hele gang van zaken. Er lijkt ineens iets met grote spoed doorgedrukt te moeten 
worden terwijl de noodzaak voor die spoed ontbreekt. De GMR heeft een brief gestuurd 
aan Bram met het verzoek om meer uitleg en toelichting bij achtergronden van het hele 
proces en uitleg over de gemaakte keuzes. De GMR gaat zeker niet overhaast 
meewerken aan allerlei werkgroepen zonder dat nut en noodzaak nader zijn 
uitgezocht. Relevante stukken uit de GMR worden gedeeld met de MR. 
 

12. Eigen werkwijze / basis op orde Bijlage van Paul 
- Paul: Naar aanleiding van de recente invulling van de vacante MR-posities is er een 

noodzaak een aantal basiszaken op orde brengen. Denk aan het opknippen MR 
vergadering (reeds gerealiseerd), reglement (reeds gerealiseerd), volgen formele 
procedures en termijnen, omgang openbaarheid, communicatie, relatie OV, 
rapporteren aan bevoegd gezag, etc. De bijlage bevat een eerste overzicht van dit 
soort zaken. 

- Alle MR-leden delen de wens om de ‘basis op orde’ te brengen. Het is wel veel om 
alles direct op te pakken zeker gezien de fase waarin de school zich bevindt. Iedereen 
bekijkt prioriteiten voor komende vergadering: Actiepunt: allen. 
 

13. Bespreken urenberekening 2017-2018  
MR gaat akkoord met de voorgestelde urenberekening 
 

14. Bespreken reglement 
MR gaat akkoord met het voorgestelde reglement 
 

15. Rondvraag 
Geen vragen. 
 
Actiepunten: 

datum actie actiehouder 

07-03-2017-2 Aanleveren jaarplannen Hetty 

07-03-2017-3 GMR stukken op site stichting Joris 

09-05-2017-1 Uitwerken jaarplanning Paul en Bob 

09-05-2017-2 Uitzoeken noodzakelijk stappen invoering 
Schoudercom 

Hetty 

09-05-2017-3 Prioriteiten uit ‘de basis op orde’ 
definiëren 

Allen 

   

 


