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

1. Opening en mededelingen 
Geen mededelingen 
 

2. Verslag 8 oktober 2018 
Verslag en actielijst worden besproken. 
Nog geen inhoudelijke reactie op brief gestuurd aan college B&W inzake de 
luchtkwaliteit. Leidinggevende Partout heeft klacht ingediend.  
 

3. Wijzigingen schoolgids 2018-2019 (ter instemming MR-OG) 
In opdracht van de inspectie zal de schoolgids worden aangepast aangaande 
Particuliere Remedial Teaching. Dit dient immer plaats te vinden buiten schooltijd.  
De MR-OG stemt hiermee in.  
 

4. Schoolondersteuningsprofiel (ter advies MR) 
Dit document is opgesteld voor leerkrachten, IB-ers, de directeur, de inspectie en 
het bestuur. Er wordt een vertaalslag in schoolgids voor ouders gemaakt. Het 
document voldoet aan alle eisen en is aangeboden aan inspecteur v.d. inspectie. Ook 
is er een brochure gemaakt door het samenwerkingsverband. Het overzichtelijke 
schema op de achterkant wordt opgenomen in de volgende schoolgids. ACTIE. Er 
wordt uitgelegd dat de basiskwaliteit het kader is v.d. inspectie. De wet passend 
onderwijs zegt dat er een schoolondersteuningsprofiel moet zijn. Alle scholen 
moeten basisondersteuning kunnen bieden. Verder wordt in de stichting bekeken 
welke scholen welk passend onderwijs kunnen bieden. Bijvoorbeeld voor de Schalm 
en het Molenven bestaat er DOEN, een klas waar hoogbegaafden 1 dag per week 
naartoe kunnen. Ook bestaat er een structuurgroep waar kinderen tijdelijk naartoe 
kunnen. Indien het onderwijs op school niet aansluit bij de behoefte van het kind 



wordt gezocht naar een school voor speciaal onderwijs, liefst binnen het 
samenwerkingsverband.  
 

5. Rapport inspectie PO (ter bespreking) 
Tijdens het bezoek van de inspectie van de stichting Leiestroom is ook het Molenven 
uitgekozen voor inspectie. Het rapport wordt bekeken. Uitgelegd wordt dat een 
voldoende goed is en dat alleen een goed gescoord kan worden indien je op eigen 
initiatief meer presteert dan afgesproken. Belangrijkste aandachtpunten zijn de 
criteria ‘zicht op ontwikkeling’ en ‘ zicht op didactisch handelen’. Deze criteria 
moeten van een voldoende naar een goed. De huidige structuur heeft als risico dat 
de sociaal emotionele ontwikkeling niet goed genoeg wordt gezien. Ook biedt de 
structuur onvoldoende voorwaarden om kinderen de basisondersteuning te bieden 
zoals extra tijd en/of begeleiding.  
 
Angela heeft het volgende plan n.a.v. het inspectierapport: 
 

1. Criteria zicht op ontwikkeling en zicht op didactisch handelen zijn voldoende 
beoordeeld. Ambitie is om deze te ontwikkelen tot goed. Hoe: 

 Structuur kritisch bekijken op basis van het bieden van de 
basisondersteuning, worden kinderen voldoende gezien in hun 
leerresultaten en ontwikkeling maar ook sociaal emotioneel. Is er 
voldoende tijd om relatie op te bouwen en aandacht te hebben voor 
kinderen.  

 Specialisten opleiden; taal, rekenen, gedrag. 

 Kwaliteitskaart uitwerken. 

 Bouwen aan een goed pedagogisch klimaat en daaraan gekoppeld een 
goede luisterhouding en aanspreekhouding naar elkaar en naar 
volwassenen. 

2. Verlengde instructiegroepen zijn te groot. Dit veranderen: 

 Groepen splitsen – structuur unit aanpassen.  
3. Er ontbreekt een sociaal- emotioneel leerlingvolgsysteem, wat zorgelijk is 

gezien het pedagogisch klimaat dat een aandachtspunt blijft. Actie: 

 Keuze en aanschaf methode sociaal- emotionele weerbaarheid en/of 
volgsysteem gecombineerd met methodiek. Belangrijk criterium is 
wat de meeste kans op borging biedt, ook bij wisselingen in het team. 
Voor eind dit schooljaar aanschaf.  

4. Kwaliteitszorg onvoldoende. Dit heeft te maken met borging: 

 Kwaliteitskaarten uitwerken en volgend schooljaar een structuur 
neerzetten van werkgroepen op het gebied van taal- rekenen- en 
gedrag onder andere en deze koppelen aan jaarlijkse projectgroepen 
zodat er een krachtig organisatiehuis staat waarin de kerngebieden 
ontwikkeld, gevolgd en geborgd worden.  

 
Er wordt nog door Angela en MR-DG opgemerkt dat FIDES kinderen heel erg 
aanspreekt als alternatief voor KANJER. Eind dit schooljaar is er een methode 
gekozen een aangeschaft. ACTIE 
 



6. Mededelingen directie 
 
Geen andere mededelingen. Bezoek inspectie als zeer constructief ervaren.  
Paul; verzuim percentage is momenteel 8,85% en daalt, maar is boven de 5% 
doordat 1 full timer langdurig ziek is. 
 

7. Rondvraag 
 
Geen vragen 

 
Actiepunten voortkomend uit overlegvergadering bevoegd gezag en MR 

Datum* Actie Actiehouder 

12-2018 Rappel naar gemeente inzake brief luchtkwaliteit Paul 

12-2018 Keuze methode sociale weerbaarheid Angela / MT 

 

 
 
Deel 2 MR-vergadering (20.30 – 21.30) 
 

8. Opening en mededelingen 
 
Geen mededelingen.  
 
9. Verslag 8 oktober 2018 

 
Reeds besproken.  

 
10. Instemming wijziging Schoolgids 2018-2019 

 
Er wordt door de MR ingestemd. 

 
11. Advies schoolondersteuningsprofiel 

 
De MR adviseert de kwaliteit van dit document te verbeteren door de voorgestelde 
tekstuele wijzigingen over te nemen, door de doelgroep beter te beschrijven en de 
opzet nader te bekijken. Ook wordt geadviseerd een samenvatting op te nemen in 
de nieuwe schoolgids. ACTIE.  

 
12. GMR 
 
De beoogde fusie tussen de stichtingen Christoffel & Leijestroom is in de GMR 
besproken. Er is een fusie effect rapport nodig, dit is in concept opgeleverd. Hierin 
worden geen voordelen benoemd niet in kostenreductie, niet in 
leerlingenterugloop. Inkoop etc gebeurt al in de Dommelgroep. Christoffel zit ook 
in de Dommelgroep met nog 3 andere stichtingen. Fuseren wordt makkelijker 
gemaakt wetmatig. Nieuws is dat de fusie vooruit geschoven wordt. Er vindt 
herbezinning plaats. Over de fusie heeft de GMR instemmingsrecht.  



 
13. Rondvraag 
 
Roland gaat naar OV jaarvergadering.  
Eventueel keer Mike uitnodigen voor MR vergadering.  

 
 

Actiepunten voortkomend uit MR overleg 
 

Datum* Actie Actiehouder 

12-2018 Samenvatting SOP opnemen in Schoolgids Angela / MT 

 
 
Logboek besluiten MR  
 

Datum* Besluit MR leden 

08-10-
2018 

De MR geeft instemming met het Onderwijskundig 
jaarplan. 

ingestemd 

12-6-2018 Jaarrooster 2018-2019 (bijlage, advies MR artikel 22 
sub k Reglement) 

positief 
advies 

12-6-2018 Aanwending van de werkdrukmiddelen van het Rijk in 
2018-2019: 
- 0,4 fte vakdocent gym; 
- 1,5 fte eventmanager.  

ingestemd 

12-6-2018 Formatieplan 2018-2019 (bijlage, instemming PG-MR 
artikel 23 sub b Reglement). PG heeft ingestemd met 
inachtneming van de in de vergadering aangebrachte 
wijzigingen: 
- 3 fte OWA worden 1,6 fte OWA en 1,4 fte leerkracht; 
- vakdocent gym vervalt. 
Verder heeft MR ingestemd met hanteren van 
overlegmodel en Taakbeleid 

ingestemd 

15-5-18 De MR adviseert positief over de voorgenomen 
benoeming van Angela Snoeren als nieuwe directeur 

positief 
advies 

10-4-18 De MR geeft instemming met het voorliggende 
schoolplan 1e helft 2018.  

ingestemd 

 

 


