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Maandag 12 juli 2021 

20.00 – 22.00 

Iedereen is aanwezig 

 

 
Opening en mededelingen 
• Het vertrekkende PG lid blijft tot 1 november. Na een eerste informele oproep hebben 

twee medewerkers interesse getoond voor vervanging. Na de vakantie wordt de 
formele werving van de vervanging opgepakt.  

• We kijken terug op het doorlopen proces t.a.v. het opnieuw indelen van de groepen 6. 
De directeur licht toe dat de onrust grotendeels weg is, maar dat er nog wel een 
officiële klacht loopt. De directeur is bezig met een feitenrelaas voor de afhandeling 
daarvan. Werkend aan dit relaas worden haar ook verbeterpunten duidelijk. De korte 
doorlooptijd, het communicatiemiddel, de manier waarop de boodschap verteld is en 
ook het proces richting MR moeten beter. Er had ook meer lering getrokken moeten 
worden uit de ervaringen moet de groep 4/5 vorig jaar. Dat neemt ze mee voor de 
toekomst, belangrijk voor nu is dat het vertrouwen zo goed als mogelijk hersteld is.  

• De OG ontving informeel enkele vragen over de kwaliteit van het fietsexamen. In het 
gesprek hierover wordt snel duidelijk dat de aannames achter de vragen op 
misverstanden berusten. Besloten wordt om het hierbij te laten.  

  
Schoolondersteuningsprofiel, ter instemming 
De directeur schetst het totstandkomingsproces, waarbij de MR eerder al betrokken was. Er 
is sindsdien besloten om dit document niet zelfstandig actief naar iedereen te 
communiceren, maar het slechts toe te passen binnen de context van een gesprek met de 
docent of IB er, die dan ook uitleg kan geven aan de ouders. Wel is er een samenvatting in 
de schoolgids opgenomen om (nieuwe) ouders te informeren op hoofdlijnen. Er wordt 
opgemerkt dat zowel op de website als op de schoolgids niet is opgenomen hoe ouders 
nader in gesprek kunnen komen over het schoolondersteuningsprofiel en hoe ze dan aan het 
document kunnen komen. OG lid merkt op dat de samenvatting in de schoolgids, bedoeld als 
laagdrempelige informatie, slecht te lezen is voor mensen die de gehanteerde methoden niet 
kennen. Omdat dit vaker en in meer documenten speelt, stelt PG lid voor om ergens 
centraal, in de schoolgids of op de website, de methoden in de vorm van een verklarende 
woordenlijst nader te omschrijven.  
 
Met inachtneming van deze opmerkingen stemt de MR in met het 
schoolondersteuningsprofiel.  
  
NPO plan en schoolscan, ter instemming 
De directeur schetst hoe het plan tot stand gekomen is. Er is een scan van de toestand van 
de school gemaakt. Dit is geconfronteerd met de visie van de school. Op basis van deze 
confrontatie zijn interventies gekozen uit het menuboek van de NPO. Vervolgens is hierover 
gesproken met deskundigen. De corona tijd heeft vooral een wissel getrokken op technische 
en sociale vaardigheden. De kern van het plan is daarom meer handen in de klas, zodat er in 
kleinere groepen gewerkt kan worden aan technische vaardigheden en kinderen van elkaar 
kunnen leren.  
PG lid kan de opgenomen inzet van een onderwijsassistent niet plaatsen. De directeur 
beaamt dit, het was een kans die voorbij kwam, liever zoekt Signum naar bezetting met 
leraren omdat ze die een baangarantie kunnen geven.  
PG lid vraagt of het vertrek van een gymleerkracht een probleem vormt voor het NPO, omdat 
hier een extra ambitie geformuleerd is. De directeur geeft aan dat ze inderdaad snel op zoek 
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moet naar vervanging, maar dat ze met NPO niet in de problemen komt door voldoende 
alternatieve oplossingen.  
OG lid vraagt hoe monitoring van de effecten van deze extra impuls is geregeld en vorm 
gegeven. De directeur geeft aan dat voor de school de schoolscan het startpunt is voor die 
monitoring. Aan de NPO middelen is geen resultaatafspraak gekoppeld. Dit is wel het geval 
voor één andere subsidie die de school gebruikt (5e tranche IOHP, bedoeld voor 
leesondersteuning). Daar wordt gemonitord of het vereiste aantal uren per kind werkelijk 
gehaald wordt.  
Er wordt kort gereflecteerd op de precieze rol van de MR. Die ligt in de toetsing of de 
gekozen interventies passend zijn en aansluiten bij de visie en het jaarplan van de school. 
Over de middelen en de inzet legt de directeur verantwoording af aan Signum.  
 
De MR stemt in met het NPO plan en de schoolscan.  
 
Tot slot vraagt de directeur de MR leden om een reflectie op de vorm waarin ze het plan 
gegoten heeft (een tabel). OG lid geeft aan dat de interventies soms moeilijk te duiden zijn in 
de, bondig omschreven, tabel. Een ander OG lid geeft aan dat de tabel moeilijk zelfstandig te 
lezen is, zonder de informatie over de aanleiding en de doorwerking die mondeling gegeven 
is.  
  
Schoolgids, ter instemming 
De schoolgids is ook in een eerdere versie al in de MR geweest. De directeur mag 
complimenten in ontvangst van de MR, een grote verbetering ten opzichte van de huidige 
schoolgids. Er wordt door een PG lid opgemerkt even te checken of de vertrouwenspersonen 
die rol allemaal ook volgend jaar nog vervullen. Vanuit de OG wordt aangegeven pagina 10 
nog even te checken op de hoge dichtheid aan afkortingen en methodes die maken dat het 
zonder voorkennis niet zo laagdrempelig te begrijpen is als de bedoeling is.   
 
De MR stemt in met de schoolgids 
  
Website, ter bespreking (toegevoegd) 
Naar aanleiding van de schoolgids wordt in de vergadering besloten ook informatie uit te 
wisselen over de website van de school. De directeur vertelt dat de opmaak van de website 
veranderd is, maar dat de inhoud nog niet is aangepakt en dat er bij het omzetten informatie 
verloren is gegaan. Bovendien speelt er langdurige ziekte en is de site onvoldoende 
toegankelijk voor anderen. De voorzitter benadrukt dat het voor de MR van groot belang is 
dat conform de vereisten documenten gepubliceerd kunnen worden, dat is al veel te lang niet 
het geval. De directeur erkent dit, gaat bij het personeel een groepje vormen om hiermee 
aan de slag te gaan, zodat het ook niet meer van één persoon afhangt. Het heeft 
nadrukkelijk de aandacht en de directeur roept de MR leden op om door te geven wat niet 
goed is.  
 

  
Formatieplan, ter instemming 
Er zijn vanuit de PG vragen en opmerkingen over het formatieplan:  
• De werkdagen van de leraren in groep 7 staan niet correct weergegeven. 
• Informatie over een leraar die IB taken zou gaan overnemen, gefinancierd door IB 

gelden, ontbreekt.  
• Twee leraren die hun vertrek hebben aangekondigd, staan er nog op 
• 0,2 FTE voor management is nu niet ingevuld, terwijl we eerder besproken hebben dat 

dit meer aandacht zou moeten krijgen.  
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• Het ontbreken van een specifiek iemand voor ICT is een gemis, mede gezien de 
eerdere discussie over de website en de druk die dit legt op leraren die wel handig zijn 
met computers, maar hier geen uren voor hebben.  

De directeur herkent wat gezegd is, ze geeft aan dat het moeilijk is het precies kloppend in te 
vullen, gegeven langdurig ziekteverzuim en de problematiek om personeel te werven. 
Vervanging voor verzuim wil ze graag in dienst houden. Maar hierdoor klopt het nog niet 
helemaal.  
De voorzitter dat het lastig instemmen is met een plan dat niet klopt, en dat we het echt 
belangrijk vinden dat zowel op MT als op ICT extra capaciteit komt. Hoe nu verder, wat 
gebeurt er als we niet instemmen. OG lid stelt als oplossing voor de tijdsklem voor om 
onderscheid te maken tussen de beleidskeuzes en de uitvoering. Kunnen we instemmen met 
de beleidskeuzes in het formatieplan en de uitvoering aan de directeur laten? PG lid geeft 
aan dat dit niet mag betekenen dat de uitvoering op de lange baan geschoven wordt en het 
alsnog gaat knellen.  
 
MR stemt in, maar wil de vinger aan de pols houden met betrekking tot de uitvoering. De PG 
gaat hierover na de zomervakantie met de directeur in overleg.  
 
Tot slot worden enkele tips gedeeld om met stagairs capaciteitsproblemen op te lossen.  

  
Evaluatie unitcoördinatoren, ter bespreking 
Deze evaluatie is door de MR gevraagd bij het besluit om met unit coördinatoren te gaan 
werken. PG leden vertellen hoe het proces is gelopen: een mail, relatief weinig reacties en 
vervolgens een bespreking in het unit overleg. De directeur heeft de resultaten verzameld in 
de te bespreken tabel.  
De directeur vindt dat de nieuwe werkwijze in corona tijd niet echt uit de verf gekomen is en 
is blij met de positieve aspecten die gezien worden. Op aanvraag van OG lid geven PG 
leden aan de evaluatie deels wel en deels niet te herkennen. Een aantal verbeterpunten 
wordt benoemd, zoals meer uitwisseling over wat er in de andere units gebeurt.  
De voorzitter constateert dat er geen hele gedegen evaluatie met betrokkenheid van veel 
medewerkers heeft plaatsgevonden. Dat doet geen recht aan de vraag die door de MR 
gesteld is. Afgesproken wordt dit onderwerp in november 2021 wederom op de agenda te 
zetten, nadat er meer praktijkervaring is opgedaan en op basis van een meer gedegen 
evaluatie.  
 
Eindtoetsresultaten, ter informatie 
De directeur en enkele PG leden lichten het document met de resultaten toe. Dat is ook 
nodig, voor de OG is het document niet te begrijpen. Belangrijke punten zijn de net te lage 
score op lezen, en het opvallend hoge aantal leerlingen dat hoger heeft gescoord dan het 
schooladvies. We voeren een gesprek over de achtergronden van dit document en hoe het 
tot sturing leidt, en spreken af op een rustiger moment op dit interessante onderwerp door te 
praten, en daarbij bijvoorbeeld ook een IB-er uit te nodigen.  
 
Verslag en actielijst 
 
Vergadering 31 mei 
• De datum staat nog op 12 april, dit wordt aangepast naar 31 mei.  
• Naar aanleiding van het besluit dat toen genomen is over de schooltijden, vraagt OG lid 

wanneer we in de huidige tijd van stijgende besmettingscijfers versoepelingen gaan 
terugdraaien. Conclusie is dat dit naar aanleiding van overheidsbesluiten zal zijn, niet 
zelfstandig.  
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• Het etentje en het activiteitenplan kunnen van de actielijst. Het nieuwsbericht over 
pauzes is vertraagd maar komt nog. De tweede keer dat dit er in staat kan geschrapt 
worden.  

• De secretaris heeft zich verdiept in de GMR notulen, maar constateert dat dit 
ondoorzichtig is. Ze heeft nadere info gevraagd bij de secretaris van de GMR.  

 
Het verslag wordt met inachtneming van het bovenstaande vastgesteld.  
  
Extra vergadering 16 juni 
• Het document moet nog geanonimiseerd worden.  

 
Het verslag wordt met inachtneming van het bovenstaande vastgesteld.  
 
  
Vergaderschema 2021/2022 
• We blijven op maandagavond vergaderen.  
• We bespreken een aantal datumwijzigingen. De secretaris past het schema aan en 

informeert de MR zsm, zodat iedereen er rekening mee kan houden.  
  

Rondvraag 
• Volgende week kijkt OG lid met de CNV door naar volgend jaar in het kader van ons 

partnerschap. Alle MR leden zijn uitgenodigd om input te geven.  
• PG lid constateert dat in het concept activiteitenplan twee zittingsperioden niet kloppen. 

Dit wordt aangepast.  
• PG lid werkt een voorstel uit over hoe de MR om kan gaan met lief en leed op de 

school.  
• PG lid heeft interesse om de rol van secretaris over te nemen, gaat kijken of dit in te 

passen is.  


