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Verslag Overlegvergadering en MR-vergadering 20 februari 2018 
 
Aanwezig: Jacqueline Stassen, Paul Verheijen, Bob Scheffer, Marjolein Beukers, Wilma 
Nuchelmans, Roland Baks.  
 
Aanwezig tijdens overlegvergadering: Angela Snoeren 
 
Deel 1 Overlegvergadering bevoegd gezag en MR (19:30-21:30) 
 

1. Opening en mededelingen 
Agenda wordt in die zin aangepast dat toelichting standpunt OV ten aanzien van OV-
middelen naar de overlegvergadering wordt verplaatst. 
 

2. Verslag 16 januari 2018 
Het verslag is doorgenomen. De volgende wijzigingen op het verslag zijn besproken: 

 
Pagina 1, agendapunt 3, onder ‘Kwaliteitskaart’ de volgende wijzigingen: 
- De naam ‘Kwaliteitskaart ‘wordt vervangen door ‘Protocol grensoverschrijdend gedrag’ 
- ‘De inhoud van de kwaliteitskaart ‘is beschreven’ moet zijn ‘het Protocol 

Grensoverschrijdend Gedrag wordt vertaald naar’ leeftijdsgroep. 
Pagina 2:  
- Aanpassing op verslag: het idee van leerlingenpanel wordt even geparkeerd totdat het 

besproken is in de leerlingenraad. 
Bij rondvraag, weglaten: ‘CUBE consulting geeft in najaar hierover tijdens de studiedag 
uitleg. Per leeftijdsgroep is dan duidelijk welke vaardigheden je kunt verwachten’. 
 

3. Actiepunten 
- Plan van aanpak POM: wordt april 
- Plan van aanpak n.a.v. POM: vervalt (is dubbel) 
- Het onderwerp ‘fusie’ agenderen voor MR in maart (MR) 
 

4. Stand van zaken Jaarplan 2017-2018 (bijlage) 
- toelichting op inhoud:  

o inhoudelijk heldere uitwerking. Advies MR is ‘stoplicht functie’ toe te voegen 
zodat snel inzichtelijk is welke actiepunt goed en niet goed gaat. 

o Over communicatie: Angela geeft aan dat keuze is gemaakt voor Bedrijf ‘Scholen 
met succes”. Doel is imago verbeteren. Het gaat goed met onderwijs op 
Molenven, imago moet beter. Plan van aanpak levert bedrijf aan voor mei 
vakantie. Daarna maatregelen.  

- planning - besluit over instemming in MR vergadering van maart. 
- rol MR – heeft instemmingsrecht – bij gebrek aan 4 jarig Schoolplan 



2 
 

 
 

5. Mededelingen.  
Door Angela wordt toelichting gegeven over: 
- POM: gegevens zijn binnen, worden nu geanalyseerd. In volgende MR toelichting, plan 

van aanpak volgt in april. 
- Sociaal veiligheidsplan: (zie voor informatie 

https://www.edux.nl/files/upload/50/sociale-veiligheid-op-school.pdf) 
Angela geeft aan dat de uitwerking belangrijk is om een veilig leerklimaat te garanderen 
door bewustzijn te creëren en maatregelen te nemen waar nodig. Voor inzicht in de doel 
en uitwerking is de link bijgevoegd. Het sociaal veiligheidsplan is instemmingsplichtig.  

 
5a. OV-middelen 
Paul heeft een gesprek gehad met Mike de Beer (vz OV). In dit gesprek is de interpretatie 
van de MR en van de OV ten aanzien van de financiële bijdrage door ouders aan de OV 
besproken. De gezamenlijke conclusie is dat het daarbij niet gaat om een door de school 
gevraagde vrijwillige ouderbijdrage als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, maar 
om een contributie aan de OV. Uitgaven van de OV ten behoeve van de school passen in de 
statutaire doelstelling van de (vereniging) OV.  
Deze conclusie heeft voor wat de MR betreft het gevolg dat de hoogte en de besteding niet 
instemmingsplichtig is (immers die worden niet door de school vastgesteld, maar door de 
vereniging). De betrokkenheid van de MR is er wel via het instemmingsrecht op het 
aannemen door de school van giften van derden, zoals in dit geval de OV. Tegelijkertijd lijken 
er op voorhand geen grote verschillen in doel te zijn tussen een vrijwillige ouderbijdrage en 
een gift door de OV, namelijk het ondersteunen van activiteiten die niet uit de reguliere 
begroting worden gefinancierd. Angela neemt in dit stadium kennis van de verstrekte 
informatie en gaat te zijner tijd na wat dit betekent voor het beleid van de school over het 
financieren van activiteiten. Punt van aandacht is overigens de vraag of het aannemen van 
een gift van de OV een belastingplicht doet ontstaan bij de stichting. Hiervoor zal advies 
worden gevraagd aan de Dommelgroep. Daarnaast heeft Mike toegezegd de communicatie 
door de OV over de contributie tegen het licht te houden, om aan alle betrokkenen 
helderheid over het karakter van de bijdrage te verschaffen.  
 

6. Rondvraag.  
Vanuit oudergeleding: 

1. Bewegen is belangrijk: Wat was de reden om gym van 2 x per week naar 1 x per week 
te brengen en hoe wordt dat ervaren? Ouders geven soms aan dat 2 x per week 
voorkeur zou hebben. Ook waken voor benutten van gymles voor andere activiteiten. 
Docenten geven aan content te zijn met 1 x per week en overigens goed te letten op 
bewegen.  
2. Is er genoeg tijd voor eten en drinken? Kinderen nemen soms geen brood – fruit mee 
naar buiten omdat ze willen spelen. Docenten geven aan hier erg goed op te letten, vaak 
al te beginnen met brood en fruit voordat de pauze begint juist om te zorgen dat er 
goed wordt gegeten. Het kan altijd voorkomen dat kinderen brood of fruit niet opeten, 
ook al is er voldoende tijd.   
3. Parkeren is soms erg problematisch – ‘kiss and ride’- ook asociaal parkeergedrag. Hoe 
op te lossen? Toezicht? Oplossingen? Angela slaat een brede aanpak voor, met rol voor 
gemeente, Koningslinde, eventueel OV, maar het ligt in feite buiten de macht van de 
school om hierin te sturen. Het is gedrag van ouders.  
4. Is er voldoende aandacht voor creatieve vakken in alle units, niet alleen projectmatig 

https://www.edux.nl/files/upload/50/sociale-veiligheid-op-school.pdf
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maar ook structureel? Denk aan muziek, toneel, handvaardigheid, tekenen. Is het 
opgenomen in het onderwijsplan? 
5. Wat is de status van luchtkwaliteit - luchtbeheersing? Angela: wordt aan gewerkt. Ook 
ARBO wordt ingezet om luchtkwaliteit te adresseren. Gaat om CO2 en temperatuur. We 
zijn afhankelijk van gemeente die zeer langzaam handelt.  
6. Excursie  naar Speeldoos: er zijn berichten dat kinderen van Molenven ‘de tent 
afbraken’.  Angela: gedrag heeft nadrukkelijk aandacht. Zie ook spelregels die met 
kinderen worden besproken.  

 
Actiepunten voortkomend uit overlegvergadering bevoegd gezag en MR 
 

Datum* Actie Actiehouder 

3-2018 Instemming plan 1e helft 2018 MR 

3-2018 Fusie agenderen voor MR in maart MR 

2-2018 
4-2018 

Plan van aanpak a.d.h.v. uitkomsten POM (leerlingen) Angela 

5-2018 Concept jaarplan 2018 – 2019 naar MR Angela 

(*afgesproken datum van aanlevering / uitvoering) 
 

Actiepunten afgrond uit overlegvergadering bevoegd gezag en MR 
 

 
Deel 2 MR vergadering (21:30-21:45) 

7. Opening en mededelingen 
Geen mededelingen 

8. Verslag 16 januari 2018  
Reeds besproken in overleg met bevoegd gezag 

9. Actiepunten 
Reeds besproken  

10. Rol MR vrijwillige ouderbijdrage 
Besproken als punt 5a. 

11. Rondvraag 
Geen vragen. 

 
 
Actiepunten MR vergadering 

Datum* Actie Actiehouder 

16-1-18 
13-3-2018 

MR ontvangt concept gedragsprotocol  MR 

2-2018 
13-3-2018 

Terugkoppeling over informatiedag fusie stichtingen MR 

(*afgesproken datums van aanlevering / uitvoering) 
 
 
 


