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Verslag Overlegvergadering en MR-vergadering 10 april 2018  
 
Aanwezig: Jacqueline Stassen, Paul Verheijen, Bob Scheffer, Wilma Nuchelmans, Roland 
Baks, Marjolein Beukers. 
Aanwezig tijdens overlegvergadering: Angela Snoeren 
 
Deel 1 Overlegvergadering bevoegd gezag en MR (19:30-21:30) 
 

1. Opening en mededelingen 
Efteling bezoek was een succes. Leerlingen, leerkrachten en ouders waren enthousiast.  
 

2. Verslag 13 maart februari 2018 
Naast een paar kleine tekstuele aanpassingen is het verslag akkoord bevonden. De MR 
spreekt haar zorg uit over het teruglopend aantal leerlingen naar 317 en de reductie 
van de formatie met 2,0 fte als gevolg hiervan. Acties om teruggang te stoppen en te 
werken aan groei zijn in gang gezet. Zoals het werken aan een duidelijk profiel als ook 
het imago verbeteren. 
 

3. Doelen en acties schoolplan 1e helft 2018 (instemming MR artikel 21 sub b 
Reglement) (ter informatie is tevens bijgevoegd format Leijestroom) 
Toelichting op het schoolplan voor 1e helft 2018 wordt gegeven door Angela. Het 
format wordt door de stichting aangeleverd en begeleid. Inhoudelijk zijn per unit de 
belangrijkste doelen en acties uitgewerkt. In het aansluitend MR overleg zal 
besluitvorming plaatsvinden. 
 

4. Plan van aanpak KCM (tevredenheidsonderzoek) 
Op basis van de resultaten uit het onderzoek zijn de maatregelen per doelgroep 
bepaald. 
 
Leerlingen 
Een kleine groep leerlingen voelt zich onveilig of wordt gepest. Om de oorzaak te 
achterhalen gaat Angela met leerlingenraad, docenten en ouders van kinderen die 
gepest worden in overleg om te oriënteren op te nemen maatregelen. Maatregelen die 
al zijn genomen, zijn extra toezicht tijdens de pauze en handhaving grensoverschrijdend 
gedrag aan de hand van het protocol grensoverschrijdend gedrag.  
 
Ouders 
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De tevredenheid van ouders is 10% tot meer dan 10% lager dan de norm. Onderwerpen 
waarop lager gescoord wordt zijn opvoedkundig gedrag wat gerelateerd wordt aan 
sociale veiligheid en pesten (maatregelen zie punten onder leerlingen. Tevens wordt 
een nieuwe methode voor verbeteren sociale emotionele veiligheid geïntroduceerd). 
Het leeraanbod en de mate waarin leerlingen uitgedaagd worden (hierover gaat 
Angela met leerlingenraad en IB’ers in overleg). Tot slot is omgang met social media 
een thema (hiervoor wordt protocol social media opgesteld en is het een blijvend 
thema wat in de klas aandacht zal krijgen). 
 
Leerkrachten 
Het beeld dat uit het onderzoek komt is niet positief. De tevredenheid van leerkrachten 
is 10% tot meer dan 10% lager dan de norm. Met name gevoel van onveiligheid, 
werkdruk, zeggenschap over werk is laag. Oorzaak wordt gezien in de matige sfeer 
tijdens de periode van de vorige directeur. Met de a.i. directeur zijn alle leerkrachten 
positiever over het werk, werkdruk als ook samenwerking tussen directeur, MT en 
leerkrachten.  
 

5. Actiepunten verslag 20 februari 2018 (vragen Roland) 
Deze punten zijn in de rondvraag beantwoord. 
 

6. Mededelingen directie (o.a. mail veiligheid buiten spelen) 
Formatie: momenteel wordt gekeken naar formatie. Per unit wordt nu gekeken hoeveel 
fte nodig is. Op basis wat noodzakelijk is wordt formatie bepaald, niet op basis van de 
norm (kan te weinig zijn). 
Er is ook een mail binnengekomen van een ouder geadresseerd aan de MR over het 
onveilige gevoel van haar kinderen wanneer zij buitenspelen. Directie en MT gaan 
maatregelen bepalen. Te denken valt aan meer toezicht houden, mogelijk verdeling 
tussen units wanneer zij buitenspelen, etc. Binnen twee weken na de meivakantie 
wordt dit effectief door per unit een pleinplan te maken (actiepunt). Over een maand 
zullen de genomen maatregelen aan de ouder worden teruggekoppeld en zal er met de 
ouder een evaluatie plaatvinden (actie MR).  
Tot slot heeft Angela het sjabloon toegelicht van het Onderwijs jaarplan 2018-2019. De 
MR leden vonden het een praktisch sjabloon. 
 

7. Rondvraag: 
Onderstaand de vragen en antwoorden.  
MR is geschrokken van het feit dat een deel van de luchtinstallatie is wegbezuinigd in 
het gebouw. Dit had niet mogen gebeuren, de gevolgen ervan op het binnenklimaat 
voor leerkrachten en leerlingen zijn negatief. Directie en Stichting waren hier naar 
verluid niet van op de hoogte. De maatregelen die de directie en stichting nu aan het 
nemen zijn leiden hopelijk snel tot resultaat.  
 

Actiepunten voortkomend uit overlegvergadering bevoegd gezag en MR 

Datum* Actie Actiehouder 

7-2018 Zonwering geregeld Angela 

6-2018 Concept Onderwijs jaarplan 2018 – 2019 naar MR Angela 

6-2018 Pleinplan is gemaakt Angelan/ MT 
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6-2018 Terugkoppeling + evaluatie buiten spelen MR 

9-2018 Problemen met luchtventilatie zijn opgelost Angela / MT 

(*afgesproken datum van aanlevering / uitvoering) 
 
Deel 2 MR-vergadering (20.30 – 21.30 uur) 
 

1. Opening en mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 
 

2. Verslag 13 maart 2018 
De actiepunten zijn reeds besproken 
 

3. Instemming doelen en acties schoolplan 1e helft 2018 
De MR geeft unaniem instemming met het voorliggende plan. De belangrijke thema’s, 
eigenaren en tijdslijnen zijn benoemd. 
 

4. GMR 
Deze is nog niet geweest.  
 

5. Reactie mail veiligheid buiten spelen 
Een eerste reactie is gegeven richting de ouder door Angela. Paul zoekt contact. 
 

6. Rondvraag 
Opvolging van Angela: Paul als voorzitter van de MR heeft een mail gestuurd aan de 
bestuur van Stichting over besluitvorming invulling van de directeur. Bestuurder geeft 
aan bezig te zijn met de invulling waarbij hij rekening houdt met het adviesrecht van de 
MR. 
 

Actiepunten voortkomend uit MR overleg 
 

Datum* Actie Actiehouder 

6-2018 Contact met indiener e-mail over toezicht op het schoolplein. Paul 

 
 
Logboek besluiten MR  
 

Datum* Besluit MR leden 

10-4-18 De MR geeft unaniem instemming met het voorliggende 
schoolplan 1e helft 2018. Sterk is dat de belangrijke thema’s, 
eigenaren en tijdslijnen zijn benoemd. 

Unaniem 
ingestemd 

 


