
Medezeggenschapsraad Educatief Centrum ‘t Sparrenbos 

 

Notulen MR vergadering 

Datum: 01-12-2020 
Aanwezig: Thijs, Yvonne, Sonja U., Hans, Pamela 
Notulant: Pamela 

1. Opening  
19.30 uur 
 

2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken 
Stukken GMR 
Graag stukken van GMR doorsturen die relevant zijn. 
Yvette is aangesloten bij de werkgroep personeel van de GMR. 
Sonja benoemt de belangrijkste punten uit het verslag van de laatste GMR vergadering: 

 Project V gaat van start t.a.v. verzuim en duurzame inzetbaarheid.  
Er wordt geen vervanging toegekend voor duurzame inzetbaarheid. Sonja heeft de 
volgende vraag hierover aan de GMR gesteld: ‘Hoe denkt de personeelsgeleding van 
de GMR hierover?’ 

 Kwaliteitsposter wordt besproken. 
 Ook stappenplan schoolbezoeken vanuit Signum wordt besproken. 
 Boventallig vermogen bestuur wordt besproken. Inspectie wil dat zoveel mogelijk 

geld bij de scholen terecht komt. 
 Protocol medische handelingen is herzien. Wordt naar de scholen gestuurd. 

 
Monitor gesprek met bestuur en de collega-scholen Westerbreedte, Matrix en de Masten. 
Schoolontwikkeling van elkaar doorgenomen en hierop feedback gegeven. 
Ingezoomd op visieontwikkeling en verandering taakbeleid. 
 

3. Verslag vorige overleg 
geen opmerkingen 
 

4. Zorgplan 
Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. 
 

5. Protocol pesten 
Leerteam A8 gedrag neemt dit mee in doelen voor dit jaar. 
 

6. Protocol social media 
Leerteam C2 neemt dit mee in doelen voor dit jaar. 
 

7. Medezeggenschapsstatuut en MR-regelement (voor 20 december reageren) 
Opmerkingen: 
MR reglement: Waarom staat er dat een MR-lid van 01 november tot 01 november in de MR 
zit en niet van 01 september tot 01 september? 
GMR tekstueel: waarom spreekt men in enkelvoud i.p.v. meervoud, bijv. school i.p.v. 
scholen.  



Bedrag bijdrage aan de MR is flink omhoog gegaan. 
Wanneer men van de bijdrage gebruik wil maken, moet dit voorafgaande aan het schooljaar 
aangevraagd worden. 
Er kan bijv. een MR startcursus gevolgd worden. 
Sonja koppelt opmerkingen terug naar GMR. 
 

8. Evaluatie ouder/kindgesprekken  
In de lijn van de visie past dat kinderen meer eigenaarschap krijgen. 
Bericht van directie via Social Schools waarin ouders een voorkeur op kunnen geven bijv.: 
3 gesprekken waar kind bij aanwezig is. 
2 gesprekken waar kind bij aanwezig is 
1 gesprek waar kind bij aanwezig is. 
Veld waarin ouders hun tips en tops betreffende de ouder-kind-gesprekken kunnen delen.  
Yvonne en Hans pakken dit op. 
Eventuele aanpassingen gaan schooljaar 2021/2022 in. 
 

9. Communicatie vanuit school: MR notulen openbaar?  
In januari wordt begonnen met het vullen van de nieuwe website. 
MR notulen na goedkeuring op een besloten gedeelte van de website, rekening houdend 
met de AVG. 
Totdat nieuwe website klaar is, komen de notulen op het besloten gedeelte van de oude 
website, rekening houdend met de AVG. 
Sonja maakt berichtje in SS waar de notulen te vinden zijn.   
 

10. Klankbordgroep  
Tien jaar geleden opgestart  n.a.v. de fusie voor het geven van feedback aan de directie door 
ouders. 
De klankbordgroep komt 3 keer per jaar bij elkaar. 
Wat is de rol van de klankbordgroep? 
Voorheen het spuien van ideeën om de school ‘beter’ te maken.  
Ouders brainstormen onderling, directie luistert en observeert om bruikbare ideeën eruit te 
filteren. 
De klankbordgroep is niet de plaats waar bijvoorbeeld het kindcentrumplan, zorgplan, e.d. 
wordt besproken. Dat hoort bij de MR. 
De ‘oude’ werkvorm moet weer terugkomen in de klankbordgroep. 
Centraal bespreekpunt van de klankbordgroep voor de komende jaren kan bijv. het 
nieuwbouw plan zijn. 
Voorstel: De klankbordgroep bijeenkomsten alleen door laten gaan wanneer een minimaal 
aantal leden naar de bijeenkomst komen. Dus niet gaan zitten met bijv. maar vijf ouders. 
Het zou fijn zijn wanneer een teamlid aansluit bij de bijeenkomsten. 
Hans bespreekt het bovenstaande met Tamara en vraagt of iemand binnen het team aan wil 
sluiten. 
 

11. Continuerooster 
Gevoel van oudergeleding MR is, dat ze weinig ruimte hebben gekregen om te reageren op 
het bericht dat naar alle ouders is gegaan rondom invoering van het continuerooster. 
Tijdsdruk heeft hier een rol in gespeeld. 
Hier moet een volgende keer zorgvuldiger mee omgegaan worden. 
 
Voorstel van Hans is om het continuerooster tot aan de voorjaarsvakantie te houden. 
Na de persconferentie van 8 december kort overleg hierover (20.45 uur). 
 
Opmerking Hans: jammer dat het continuerooster niet het komende schooljaar in kan gaan, 
gezien de onrust die de TSO oplevert en de ervaring nu van het team met het 
continuerooster. 
de ouder- en personeelsgeleding MR is van mening dat het besluit dat eerder genomen is 
over de periode waarin de ouder-enquête afgenomen wordt en de invoering van een 



eventueel nieuw rooster niet vervroegd kan worden. De geloofwaardigheid van de school en 
de MR komt dan in het geding. 
Enquête aan het begin van het komende schooljaar houden. Hierdoor hebben ouders ruim 
de tijd om dingen te regelen en kan met ingang van het schooljaar 2022/2023 een eventueel 
nieuw rooster van start gaan. 
 
WVTTK/Rondvraag 
Jorno wil volgende MR vergadering aansluiten namens de GMR. Thijs stuurt mailadres van 
Jorno naar Sonja. 
 
Sluiting  
22.00 uur 

  

 

 


