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Verslag MR-vergadering 17 januari 2016, 20.00 uur. 
Aanwezig MR: Jacqueline Stassen, Marjolein Beukers, Colette Bax, Ellen van 
Dodewaard, Paul Verheijen 
Aanwezig Molenven: Hetty Hendriks 
 
 

1. Opening en mededelingen 
Joris is met bericht afwezig. Hetty is weer aanwezig, na enige tijd te zijn 
vervangen door Juan. Het is de laatste vergadering van Ellen.  

 
2. Verslag en actiepunten 28 november 2016 

Het verslag wordt vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van het verslag en de actiepunten: 
- De oudergeleding overlegt over het invullen van de twee vacatures. De 

docenten doen dat ook voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 (actie allen); 
- De klankbordgroep gaat over communicatie. Ook de OV zal 

vertegenwoordigd zijn. 
 

3. GMR  
De begroting van de Stichting Leijestroom is vastgesteld na een positief advies 
van de GMR. Er is tussen de GMR en de bestuurder van de stichting discussie 
geweest over het late moment van aanlevering van de stukken. Dat zal volgend 
jaar beter moeten.  
 
Joris heeft contact gehad met Hetty over de schoolbegroting en zijn bevindingen 
in een mail gezet die bij de stukken was gevoegd. De MR adviseert om bij de 
begroting van het volgend jaar een toelichting te voegen en een lijst van 
activa, zodat afschrijvingen beoordeeld kunnen worden. 
 
Joris zal worden gevraagd om in de volgende vergadering een toelichting te 
geven op de begroting van de stichting (actie Joris). 
 

4. PvA n.a.v. POM 
Hetty licht het PvA toe. Haar bedoeling is de sterke punten die uit het onderzoek 
naar voren komen te behouden, en andere om te zetten in concrete acties. Zij 
wil daarbij ambitie uitstralen, maar ook realistisch zijn. Het volgende POM is een 
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belangrijk moment om te bekijken of dat is gelukt. Dat zal naar verwachting 
worden afgenomen in november 2017.  
Bij punt 1 geeft Hetty aan ook de klankbordgroep te betrekken.  
Bij punt 2 komt de ouder-app ter sprake. Daarbij gaat het duidelijk meer dan 
alleen om de vorm. Vooral de inhoud telt. Het kan gaan om praktische 
informatie, maar ook om inhoudelijke informatie over leerlingen. Informatie over 
leerlingen zal hoe dan ook niet als eerste aan bod komen omdat daar eerst heel 
goed over moet worden nagedacht. 
Hetty geeft aan dat de app een functie heeft in het bredere communicatiebeleid 
van de school. Dit wordt in samenhang ook besproken in de klankbordgroep.  
Bij punten 3 en 7 geeft de MR aan dat moet worden bepaald hoe verbeteringen 
worden gemeten. Deze punten zijn immers een van de pijlers van het unit-
onderwijs in de huidige vorm. 
Punt 4 ontbreekt. Dat betreft de verkeerssituatie. Er wordt overleg gevoerd met 
de verkeerscommissie en met de gemeente. Er zijn diverse oorzaken voor een 
gevoel van onveiligheid dat velen hebben, onder meer een tekort aan 
parkeerplekken, het grote aantal auto’s dat de school aandoet, de rotonde. De 
gemeente is vooralsnog niet bereid extra maatregelen te nemen. Hetty zegt de 
gezamenlijkheid te missen, soms ook bij ouders en ook bij de gemeente. Een 
verkeersveilige situatie is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Het 
onderwerp komt de volgende vergadering terug (actie Hetty). Overigens wordt 
dit onderwerp nu getrokken door Bram van Ek van de stichting. Hij heeft de 
contacten met de gemeente overgenomen en kan vanuit zijn positie meer 
invloed uitoefenen.  
Voor wat betreft het leerlingendeel heeft Hetty de follow-up van het POM 
overgedragen aan Juan. Hetty zal de terugmeldingen in de MR blijven doen.  
 

5. Communicatie en klankbordgroep 
Hetty bereidt de klankbordgroep voor.  
 

6. Informatie van de directie 
De vides geven overlast nu meer ruimten in de school voor activiteiten worden 
gebruikt. Vanuit de stichting wordt contact gezocht met de gemeente. Er zijn al 
enkele organisatorische maatregelen getroffen, en er komen mogelijk ook 
maatregelen in het gebouw om overlast tegen te gaan.  
 
Bram van Ek van de stichting heeft de mail over de klimaatbeheersing 
doorgestuurd. De reactie van de gemeente is niet erg bevredigend. Overigens 
heeft de stichting dit onderwerp aan zich getrokken. Hij lijkt dit goed op te 
pakken. Hetty gaat na of een brief van de MR hem zou helpen (actie Hetty). 
 

7. Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen 
Paul geeft een korte toelichting bij deze wet, die sinds 1 januari geldt. Er zijn 
vooral wijzigingen in verband met geschillen, waarbij nu eerst een commissie 
moet worden geraadpleegd voordat de rechter wordt ingeschakeld. Ook kan de 
MR zonder voorafgaande toestemming van (betaalde) faciliteiten gebruik 
maken. Op de site www.infowms.nl is veel informatie te vinden, ook over deze 
nieuwe wet. 
 

8. Rondvraag 

http://www.infowms.nl/
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Jacqueline meldt dat er een cursus is op 14 februari. Zij en Paul zullen daar naar 
toe gaan.  
 
Op uitnodiging van Hetty zullen Paul en Jasper Lagro (voorzitter 
oudervereniging) binnenkort een kennismakingsgesprek hebben.  
 
De volgende vergadering is op 3 juli. Aansluitend zal een etentje worden 
gehouden waarvoor ook Ellen zal worden uitgenodigd. 
 
 

Actiepunten: 

datum actie actiehouder 

21-09-2016-8 Markering glazen deuren, zonwerend 
glas, ergonomisch meubilair, gevaarlijke 
stoffen, bereikbaarheid hoofdschakelaar 

Hetty 

17-01-2017-1 Invullen vacatures oudergeleding Ellen, Joris, Paul 

17-01-2017-2 Bezetting MR docentengeleding Colette, Marjolein, 
Jacqueline 

17-01-2017-3 Terugmelding bespreking begroting GMR Joris 

17-01-2017-4 Bespreken ontwikkelingen 
verkeerssituatie in vergadering 7 maart 

Hetty 

17-01-2017-5 Nagaan of brief van MR over 
klimaatbeheersing toegevoegde waarde 
heeft 

Hetty 

 


