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Maandag 11 juli 2022 
20.00-22.05 

Aanwezig: 4 leden OG, 2 leden PG, directie 
afmelding: 2 leden PG 

Opening en mededelingen 
We veranderen de volgorde van de agenda wat zodat we starten met de stukken waarmee de MR 
moet instemmen. 
 
Ziekteverzuim 
We zouden nog terugkomen op het ziekteverzuim vanwege de hoge cijfers. De directie licht toe:  

- Er is weinig kort verzuim. 
- Lang verzuim is het probleem. Dat cijfer is nog steeds 9%. Voor de medewerkers die 

hieronder vallen is aparte begeleiding. Er vinden op zeer regelmatige basis gesprekken plaats 
met deze medewerkers. Wat gezien wordt is dat medewerkers waarbij sprake is van lang 
verzuim, uiteindelijk andere keuzes maken zoals uit het onderwijs, ontslag bij de school 
indienen etc. Het lang verzuim blijft een aandachtspunt voor Signum. De verzuim coördinator 
vanuit Signum zit hier bovenop. 
 

We agenderen het ziekteverzuim 1x per jaar en bij bijzonderheden geeft de directie een extra seintje. 
PG lid geeft aan dat het prettig is als collega’s een perspectief krijgen als er sprake is van een 
langdurend zieke collega. 
 
Huisvesting 
Er zijn veel zaken in gang gezet, die vanaf 14 juli kunnen starten. Alle ‘werkmensen’ staan klaar om te 
beginnen.  
 

1) Schoolondersteuningsplan (SOP) 
 

Het SOP staat in principe 1x per 4 jaar op de agenda. Echter de aard van het stuk is veranderd; het is 
een dynamisch stuk geworden, waar ieder jaar aan geschaafd wordt. Daarom wordt het nu nog eens 
geagendeerd. Wij (MR) hoeven geen handtekening onder het SOP te zetten, dat dat eerder wel is 
gebeurd was niet correct. De MR vond het een lastig te lezen stuk; erg technisch en methodisch. Het 
stappenplan ten behoeve van ondersteuning is wel heel duidelijk. Een vraagt leeft er nog m.b.t. het 
stappenplan; klopt de volgorde van stap 1 en stap 2 (raadplegen specialist versus raadplegen IB)? Er 
wordt nog een keer goed naar gekeken en het wordt teruggekoppeld aan het team wat de volgorde 
in stappen is en waarom deze. ACTIE 
 
De directie vraagt of wij (OG van de MR) onze vragen bij het SOP willen delen met haar zodat 
daarvan geleerd kan worden. ACTIE 
 
Iedere school maakt een SOP, die diverse plannen zorgen voor een wijkprofiel. Afgelopen jaar heeft 
de directie dat wijkprofiel niet ontvangen, dat liep nog niet zoals het zou moeten. De directie heeft 
nu gevraagd om het wijkprofiel voor schooljaar ’22-’23.   
 
In de aanbiedingsbrief stond dat de paragraaf over covid er in opgenomen zou worden, is niet correct 
opgenomen in aanbiedingsbrief. Hoeft namelijk niet in SOP. 
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2) Schoolgids 
De MR is blij met de nieuwe schoolgids. De gids is duidelijk en leesbaar. 
We nemen per pagina door of er nog op en aanmerkingen zijn: 
 

- P.2 Locatie KWAST staat er nog niet goed in 

- P.3 Vraag: wat is de maximale klasgrootte? 30. Uitzondering is 31. Wat als leerlingen 

gedurende het jaar willen instromen, is er dan voldoende plek? Niet altijd. Maar tussentijdse 

instroom komt ook niet heel veel voor.  

- P.3. Wat duidelijkheid geven over het samenwerkingsverband: een link erbij opnemen ter 

info. 

- H2. Check paragraaf onderwijstijd, 2.1 – klopt deze? En moet het erin? 

- 2.2 Het team stond er niet in – even checken, liever niet hier opnemen maar verwijzen naar 

de website.  

- P.7 Groep 1-2 krijgt geen gym van vakdocent 

- P.7. Uitleggen wat krabbelaars zijn 

- P.9 Wat beeld geven bij sociale en didactische inclusie – zie ook de info in 

samenwerkingsverband, daarnaar verwijzen. 

- P.12 Als we instemmen met ouderbijdrage verhogen, dan hier nieuwe bedrag van 45euro 

opnemen 

- Week van 8 vraagt nog een extra bijdrage – 18euro ipv 60euro (kamp). Maar die bijdrage is 

niet vrijwillig, dus misschien niet hier vermelden maar ergens anders. 

- 4.4 Linkje naar toelatingsbeleid gemeente Den Bosch opnemen 

- H5, 5.1 even aangeven dat het gaat om technisch èn begrijpend lezen 

- TIP Is de tekst over referentieniveau bruikbaar voor SOP? 

- P.19 – het woord ‘nieuwe’ voor collega’s mag weg. 

- 6.4 Kop ‘wie is wanneer te bereiken’ – moet ingevuld worden 

We komen erachter dat beide vertrouwenspersonen momenteel ziek zijn – vraagt dit om een actie? 
Misschien missen we nog het traktatiebeleid van de school in de schoolgids.  
 
Suggestie: checken bij scholen op de kaart of je erachter kunt komen welke info in de tekst gelezen 
wordt.  
ACTIE: bovenstaande wijzigingen doorvoeren 
 
Onder voorbehoud van bovenstaande wijzigingen stemt de MR in met de schoolgids. 
 

3) Route advisering PO – VO 
 

Het woord ‘eind advies’ is veranderd in ‘groei advies’ – vinden wij als MR een mooie benadering. 
De route van advisering wordt ook wat aangepast. Vraag: waarom bij 1e advies wel twee 
leerkrachten en bij tweede advies alleen de leerkracht van groep 8? – dit klopt niet. Laatste gesprek 
is wel met leerkracht van 7 en 8. Moet aangepast worden in het document. ACTIE 
 
Deze bijlage was bedoeld voor leerkrachten, maar kan met enkele opmerkingen gebruikt worden 
voor ouders. OG lid geeft aan te missen dat je als ouder al enig idee hebt over het niveau, zo rond 
groep 6/7. PG lid geeft aan het op te pakken met groep 7 / 8 begin volgend schooljaar – hoe deze 
info goed te delen met ouders ACTIE 
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Het Palet blijft wat te laag adviseren – kinderen stromen op. Het Palet mag dus wat kansrijker 
adviseren. 
 
De MR adviseert positief over de wijzigingen in ‘route advisering PO-VO’ met inachtneming van de 
opmerkingen. 
 

4) Jaarplan 
Deze bijlagen waren voor de MR ter info. De bijlagen die nu gedeeld waren bevatten te veel 
informatie die te moeilijk te plaatsen was. De MR wil in een jaarplan vooral lezen; wat zijn de acties, 
wat willen we bereiken, wanneer zijn we tevreden – en dit gerelateerd aan de visie/missie van de 
school. 
De kernvraagstukken zijn opgenomen, er wordt nog gezocht naar een doorlopende lijn om voortgang 
te kunnen monitoren.  
School heeft haar ambities het afgelopen jaar gehaald en haalt daar ook weer informatie uit ten 
behoeve van het bepalen van de nieuwe ambities. Een OG en PG lid zijn vooruitgeschoven post in het 
visietraject van de school – besproken wordt dat dit een agendapunt is voor de volgende keer; hoe 
daar verder vorm aan te geven ACTIE 
 

5) Tevredenheidsonderzoek 
We hebben het tevredenheidsonderzoek van ouders niet als bijlage bij de agenda ontvangen.  
 
Er is sprake van een tweejaarlijkse cadans wat betreft het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, 
medewerkers en ouders. Dat vindt de MR heel weinig, zeker om de tevredenheid onder je eigen 
medewerkers te meten. 
 
Advies voor vervolg / communicatie over het onderzoek ACTIE: 

- Bericht ouders (en medewerkers/leerlingen?) dat de resultaten van het 
tevredenheidsonderzoek er zijn; 

- Geef aan wanneer deze enquête is afgenomen; 

- Vermeldt dat het gaat om een tevredenheidsonderzoek 

- Deel de resultaten open en transparant – eem bijvoorbeeld een aantal linkjes op naar 

o.a. informatie over de onderzoeksopzet, respons percentages, en naar resultaten. 
-  Geef tot slot aan dat de resultaten besproken zijn met de MR en dat de actiepunten die 

volgen uit de resultaten opgenomen worden in het jaarplan van de school. 
 
Tot slot; zou het onafhankelijke instituut in het vervolg niet voor een terugkoppeling/communicatie 
aan ouders moeten zorgen?  
 

6) Ingekomen stukken  
Ouderbijdrage 
De MR stemt in met de verhoging van de ouderbijdrage.  ACTIE: de ouderraad laten weten dat we 
akkoord zijn en ook bij hen nagaan of ze met de verhoging rekening hebben gehouden met ouders 
die de bijdrage niet kunnen betalen / dat andere ouders dat dragen. Zie ook notulen vorige 
vergadering MR (mei 2022). 
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Brief schoolkamp 
Reactie van de MR: de inhoudelijke keuze voor wel/geen schoolkamp is vooral een keuze van school. 
De MR gaat alleen in tegen het besluit van de school als ze daar zwaar wegende besluiten voor heeft. 
Dat was niet zo op het moment dat school voorstelde het schoolkamp te vervangen door de week 
van acht.  
Als school als gevolg van deze brief haar eerder genomen besluit wil heroverwegen, dan gaat de MR 
daar weer naar kijken op het moment dat dat voorgelegd wordt aan de MR. 
 
ACTIE: de MR reageert in lijn met bovenstaande naar de ouders die de brief aan de MR gestuurd 
hebben. De directie van de school reageert inhoudelijk op de brief van de ouders. 
 

7) Rondvraag 
 

- OG lid: urgentie m.b.t. rapportfolio, nu de ‘rapporten’ uitgedeeld zijn komen er opnieuw veel 
signalen over. Tevens over het facultatief oudergesprek aan het einde van het jaar. Volgend 
schooljaar graag concrete acties m.b.t. rapportfolio en hoge urgentie. 

 
- Voorzitter MR: Vergaderschema volgend schooljaar wordt rondgemaild 

 
- Rooster van aftrede bekeken – secretaris houdt dit in beeld.  

 
 
 


