
Verslag van de vergadering van medezeggenschapsraad

Datum: woensdag 2022-01-19 
Aanwezig: Astrid Baars (laatste mr-vergadering), Nancy Beens, Lennart Karssen, 

Pleuni Kwak, Marloes Nijkamp, Miriam Spijkers, Jetske Tuinstra, Inge 
Westerduijn, Jan Heijmans (CvB Signum, agendapunt 3). 

Afwezig: - 

Agenda
1.  Opening door de voorzitter
2.  Vaststellen agenda
3.  Managementstructuur (met Jan Heijmans)

3.1.  Traject 1, Meerjarenvisie
3.2.  Traject 2, Opvolging directeur

4.  Aanpassing agenda
5.  Update Astrid over huiswerk VO
6.  Volgende vergadering
7.  Wvttk/rondvraag
8.  Sluiting

1. Opening door de voorzitter   
De  vergadering  vindt  plaats  via  MS  Teams.  De  voorzitter  opent  de  vergadering  om  19:00  en 
verwelkomt Jan Heijmans, voorzitter van het College van Bestuur van Signum, de scholenkoepel  
waar 't Schrijverke onder valt. 

Ook  Inge  Westerduijn  wordt  welkom  geheten.  Zij  zal  (vooralsnog)  de  plaats  van  Astrid  in  de 
personeelsgeleding van de mr overnemen. 

2. Vaststellen agenda   
De  agenda  wordt  vastgesteld  zoals  hieronder  aangegeven,  maar  is  gedurende  de  vergadering 
aangepast tot bovenstaande als gevolg van de tijd die besteed werd aan agendapunt 3. Het bezoek 
van Jan Heijmans was laat aangekondigd en onbekend was hoeveel tijd nodig zou zijn voor dit 
agendapunt. Zie ook agendapunt 4. 

Initiële agenda: 

• Opening door de voorzitter 

• Vaststellen agenda 
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• Managementstructuur (met Jan Heijmans) 

• Ingekomen en uitgaande post, mededelingen 

• Notulen 7 december 

• Gebouw 

• Communicatie 

• Klimaatschaal 

• Update Astrid over huiswerk VO 

• Volgende vergadering 

• Wvttk/rondvraag 

• Sluiting 

3. Managementstructuur (met Jan Heijmans)   
Jan  Heijmans  stelt  zich voor  en  geeft een korte  inleiding  over  de werkzaamheden en huidige 
samenstelling van het CvB. Sinds de zomer bestaat het CvB naast dhr. Heijmans uit nog een lid, 
dhr. Rob Wingens. Hierna geeft hij het woord aan Miriam, aangezien zij de aanleiding is voor zijn 
aanwezigheid in deze vergadering. 

Miriam  neemt  het  woord  en  geeft  aan  de  afgelopen  jaren  erg  druk  te  zijn  geweest  met  de 
coronapandemie, maar bijvoorbeeld ook door het vertrek van een teamlid uit het MT. Dit laatste,  
in  combinatie  met  het  feit  dat  het  team  heeft  aangegeven  behoefte  te  hebben  aan 
duidelijkheid/sterke leiding, heeft ertoe geleid dat het team is gaan kijken naar nieuwe/andere 
ideeën voor de managementstructuur van de school. Miriam heeft nog ongeveer één jaar te gaan 
heeft voor haar 40e jaar in het onderwijs. Daarna wil ze graag met pensioen. Om de cirkel rond te 
maken zou ze graag dat laatste jaar nog voor de klas staan (niet op 't  Schrijverke). Dat betekent dat 
ze dit schooljaar nog af wil maken in haar huidige functie als directeur, ook om e.e.a. mooi af te  
ronden. Ze zal dus per 1 augustus 2022 vertrekken. Vlak voor de mr vergadering van de mr is deze 
informatie ook met het team gedeeld. 

Jan Heijmans neemt het woord over en geeft aan dat de school er in zijn ogen goed voorstaat: als  
academische schoold, de internationaliseringsactiviteiten, de kunstuitleen, het uitstekende OGO 
concept zijn allemaal pluspunten. Bovendien is 't Schrijverke de enige Signum school in Maaspoort. 

Miriams vertrek leidt tot een opvolgingsvraagstuk. Het vinden van goede mensen is in de huidige 
markt moeilijk.  Leiderschapstaken op 't Schrijverke moeten voortgezet moeten worden. Signum 
heeft  directeuren  "op  de  bank  zitten".  Eén  daarvan  is  Marcia  van  der  Wens,  een  voormalig  
leerkracht  van  't Schrijverke  en  voormalig  directeur  van  Het  Stadshart.  Zij  is  bekend  met  het 
(passend) onderwijsconcept. 

3.1. Traject 1, Meerjarenvisie 
Dhr. Heijmans deelt het volgende mee: Marcia komt de komende maanden (tot de zomervakantie) 
het MT versterken in de vorm van co-directeurschap. Van 't Schrijverke wordt verwacht dat zij de 
komende maanden een meerjarenvisie opleveren. Marcia gaat dit traject aansturen. 
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3.2. Traject 2, Opvolging directeur 
Het traject 1 van co-directeurschap geeft Marcia en het schoolteam tijd om de samenwerking te 
verkennen. Jan ziet het als een mooie kans dat zij opvolger wordt van Miriam. Uiteraard moet de 
juiste procedure gevolgd worden.  Jan Heijmans stuurt de sollicitatieprocedure naar de mr van 
't Schrijverke. 

Doel is om een vloeiende overgang te verzorgen. Hij stelt voor om rond april met het team en de 
mr de samenwerking op 't Schrijverke te evalueren. De reguliere interne sollicitatieprocedure is dat 
er twee commissies zijn met vijf leden waarin alle gremia vertegenwoordigd zijn. Valt de interne  
sollicitatieprocedure goed uit voor Marcia, dan gaat zij door als directeur. Zo niet, dan komt er een 
externe  open  sollicitatieprocedure  met  als  startdatum  augustus  voor  een  nieuwe  directeur. 
Dhr. Heijmans benadrukt dat er een goede overgang en match moet zijn. Maar hij geeft ook aan 
dat het vinden van een goede, passende directeur niet eenvoudig is in deze tijden. 

NOOT:  In  deze  publieke  versie  van  de  notulen  is  de  discussie  die  hier  stond  vanwege  de  
vertrouwelijkheid ervan niet opgenomen. De volledige notulen zijn wel opgeslagen in het archief  
van de mr. 

Dhr. Heijmans geeft aan dat het belangrijk is om als team te kijken naar waar je als school over 
twee jaar wilt staan. De mr beaamt het standpunt en wil graag een actieve bijdrage leveren. Open 
communicatie is belangrijk. Ook richting Marcia, bijvoorbeeld in één op één gesprekken, in veilige 
settings. Hij geeft aan de vinger aan de pols te houden en binnenkort op schoolbezoek te komen. 

De voorzitter bedankt Dhr. Heijmans voor zijn bijdrage, waarna hij de vergadering verlaat. 

4. Aanpassing agenda   
Gezien de tijd die besteed is aan het vorige agendapunt wordt de agenda ingekort. Aangezien dit  
Astrids laatste vergadering is behouden we het agendapunt m.b.t. het huiswerk (zie ook actiepunt 
21-03.03). 

5. Update Astrid over huiswerk VO   
Het  afgelopen  jaar  heeft  Astrid  onderzoek  gedaan  naar  huiswerk1.  Momenteel  wordt  op 
't Schrijverke beperkt huiswerk gegeven, voornamelijk voorbereiding voor kringen en leren voor 
topografie. Kernvragen waren: 

• Leidt het weinige huiswerk tot problemen bij  de overgang naar het VO, bijvoorbeeld m.b.t.  
plannen eigen werk? Is er verschil met kinderen van andere scholen? 

• Aan welke voorwaarden moet zinvol huiswerk voldoen? 

Eén dilemma is: wat geeft de doorslag: het concept/de visie van de school, waar huiswerk niet bij  
hoort of het voorbereiden van de leerling op huiswerk maken op het VO? 

Astrid presenteert de bevindingen van haar onderzoek. Voordelen en nadelen van huiswerk: 

• Directe feedback op gemaakt huiswerk is belangrijk. 

• Huiswerk moet zinvol zijn om effectief te zijn. 

1 Zie ook de notulen van de vergadering van 2021-03-02.
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• Instructie op school is nodig om te zorgen dat de leerling onafhankelijk is van inzet van ouders. 

Astrid heeft 5 à 6 VO scholen aangeschreven, helaas heeft er maar één school gereageerd. Uit deze 
ene reactie blijkt dat het geven van huiswerk leerlingen helpt bij het plannen en organiseren. In 
het algemeen kan gezegd worden dat huiswerk maken op deze VO school beter loopt bij leerlingen 
die op het PO al huiswerk hebben gehad. De vraag of dit een langdurig effect is, of dat dit al snel  
wordt ingehaald is niet beantwoord. De VO school kon haar antwoorden niet specifiek uitsplitsen 
naar kinderen van 't Schrijverke en kinderen van andere basisscholen. 

Miriam geeft aan dat de school betekenisvol huiswerk geeft: bijv. kringen, leren voor topografie-
toetsen. In individuele gevallen wordt ook wel huiswerk gegeven voor bepaalde onderwerpen, bijv. 
een onderdeel  van rekenen.  Dit  wordt altijd opgevolgd met feedback.  Plannen en organiseren 
komt op school ook aan bod via de weektaak. 

In de volgende vergadering besluit de mr op basis van de presentatie van Astrid of wij hierover een 
advies aan school willen uitbrengen (ACTIE 22-01.01  ,  opnemen in de agenda van vergadering 
februari; Jetske). 

Hiermee wordt actiepunt 21-03.03 afgesloten. 

6. Volgende vergadering   
Alle  niet-behandelde  agendapunten  van  de  initiële  agenda  schuiven  door  naar  de  volgende 
vergadering, op 24 februari. 

7. Wvttk/rondvraag   
Gezien de tijd vraagt de voorzitter of Astrid bij een van de volgende vergaderingen aan zou willen 
sluiten, zodat we op gepaste wijze afscheid van haar kunnen nemen. Astrid stemt daarmee in. 

8. Sluiting   
De voorzitter sluit de vergadering om 21:10u. 

Bijlagen   

Vergaderdata mr 
Vergaderdata mr in 2021–2022 (19:00–21:00u.) 

• donderdag 24 februari 

• maandag 28 maart 

• dinsdag 19 april 

• woensdag 15 juni 
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Rollen/bezetting mr 

Tabel 1: Bezetting mr (OG: oudergeleding, PG: personeelsgeleding)

datum 
aantreden

mr-lid OG/
PG

rol benoemd 
tot

herkiesbaar

2020-09 Astrid Baars PG 2023-09

2016-09 Nancy Beens PG vicevoorzitter 2022-09

2020-09 Lennart Karssen OG secretaris 2023-09

2020-09 Pleuni Kwak PG 2023-09

2021-09 Marloes Nijkamp OG 2024-09

2016-11 Jetske Tuinstra OG voorzitter 2022-09 nee

Actie-, besluiten- en adviezenlijsten 

Tabel 1: Actielijst 2021–2022 (AB: Astrid Baars; NB: Nancy Beens; LK: Lennart Karssen; PK: Pleuni 
Kwak; MN: Marloes Nijkamp; MS: Miriam Spijkers; JT: Jetske Tuinstra)

Volgnr. Actie (wat) Wie Deadline

22-01.01 Besluiten of de mr een advies uitbrengt over het al 
dan niet aanpassen van het huiswerkbeleid (n.a.v. 
21-03.03)

Allen februari 2022

21-12.01 Correcties en aanvullingen op concept jaarverslag 
2020–2021 sturen aan JT

Allen december 2021

21-12.02 Contact opnemen met de Bossche Groenen over 
mogelijkheden verkeerssituatie (voorvloeiend uit 
21-04.02 )

MN januari 2022

21-12.03 Kijken naar mogelijkheden om ongebruikt mr 
budget in te zetten is voor bijvoorbeeld het 
actiepunt van de verkeerssituatie

PG januari 2022

21-12.04 Vervanging AB in de mr bespreken in het team: 
elke vergadering een (andere) leerkracht uit de 
bovenbouw

MS januari 2022

21-12.05 Aankondigen mr vergaderingen via Social Schools JT januari 2022 
e.v.

21-12.06 Bij leerkrachten en evt. ouders informeren over 
gewenste communicatiemiddelen (mail/Social 

NB februari 2022
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Volgnr. Actie (wat) Wie Deadline

Schools) voor welk soort communicatie

21-12.07 Bericht op Social Schools plaatsen met namen van 
de mr-leden

PK januari 2022

21-12.08 Bericht op Social Schools plaatsen over vacature 
GMR

JT januari 2022

21-12.09 Voorzet schrijven voor communicatieplan co-
teaching

LK januari 2022

21-12.10 Gezond trakteren binnen het team ter sprake 
brengen en op zoek naar oplossingen voor (nieuw) 
gezamenlijk beleid hiervoor

NB/PK januari 2022

21-11.01 Contact opnemen met leerlingenraad over 
verkeersveiligheid

PK januari 2022

21-11.02 Ouders via Soc.Sch. informeren over e-mailadres 
mr

PK december 2021

21-11.03 Contact opnemen met Simone over 
oudercommunicatie via Soc.Sch. (voortzetting van 
pilot vorige jaar)

PK januari 2022

21-09.01 Jaarverslag mr 2020–2021 JT december 2021

21-04.02 Contact opnemen met oudervereniging over 
verkeerssituatie (blijft aandachtspunt, opvolging 
van 21-01.05).

MN nov/dec 2021

21-04.03 Agenderen: update van directie over status nieuw 
leerlingvolgsysteem

JT december 2021

21-03.04 Schrijven advies over techniekonderwijs LK januari 2022

20-10.13 Afmaken jaarverslag mr 2019–2020 JT november 2020

20-09.14 In jaarverslag opnemen dat mr geld heeft gegeven 
aan leerlingenraad

JT november 2020

21-01.03 Bespreken begroting met bevoegd gezag, in 
aanloop op nieuwe begroting van november (met 
subgroep, zodra we weer samen kunnen zitten)

MN januari 2022

Tabel 2: Besluitenlijst 2021–2022
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Volgnr. Besluit Datum

B21-12.01 Vanaf februari zal de bovenbouw in de PG vertegenwoordigd 
worden door steeds een andere leerkracht, ter vervanging van 
AB

2021-12-07

Tabel 3: Adviezenlijst 2021–2022

Volgnr. Advies Datum

A21-12.01 M.b.t. selectie nieuw leerlingvolgsysteem: schrijf criteria van te 
voren op en neem mee in het proces

2021-12-07

A21-12.02 Vanaf schooljaar 2022–2023 wordt Social Schools gebruikt als 
communicatiemedium voor de klasseouders

2021-12-07

A21-12.03 De mr adviseert School om een plan te schrijven om ouders 
beter te informeren over co-teaching en de praktische invulling 
ervan

2021-12-07

A21-11.01 Positief advies voor het starten van een instroomgroep per 
januari 2022.

2021-11-01

A21-11.02 Advies m.b.t. groep 2-3: niet volgend schooljaar, maar 
opnemen in vierjarenplan. Begin vroeg met communicatie.

2021-11-02

Tabel 4: Besluitenlijst 2020–2021

Volgnr. Besluit Datum

B21-03.01 Onze reactie op brief gemeente over onderhoud 
schoolwoningen: afsluitend, wij wachten verdere stappen van 
gemeente, bestuur en directie af.

2021-03-02

B21-04.01 Huidige plan (verspreid over de week, maar aansluiten op 
weekend ook prettig) voor studiedagen werkt goed.

2021-04-12

B21-04.02 De mr waardeert de pogingen van de directie om de 
coronagelden van het min.v.Onderwijs toch in te zetten voor 
de formatie.

2021-04-12

B21-04.03 De directie neemt in de planning van het vakantierooster en 
studiedagen mee dat de verdeling over de dagen v/d week 
evenwichtig is.

2021-04-12

B21-06.01 De mr stemt in met het voorgestelde 
schoolondersteuningsprofiel (SOP).

2021-06-16
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Volgnr. Besluit Datum

B21-06.02 De mr stemt in met het plan om een deel van de NPO gelden 
te gebruiken om een groep 2-3 te formeren en daar ervaring 
mee op te doen. Status: vervallen

2021-06-16

Speerpunten mr 2021–2022 
De  speerpunten  worden  ieder  jaar  door  de  mr  vastgesteld  als  leidraad  voor  de  agenda.  Ook 
worden de speerpunten na een jaar geëvalueerd in de vergadering voorafgaand aan het maken van 
het jaarverslag. 

Vanuit de mr zijn de volgende punten voor 't Schrijverke 2021–2022 vastgesteld (vergadering van 
30-09-2021): 

• Speerpunt: Communicatie naar ouders. Dit jaar is gekozen voor één enkel speerpunt. In het 
afgelopen jaar  zijn er momenten geweest waarop de communicatie van school naar ouders 
beter had gekund. Denk aan uitleg co-teaching, het vormen van een groep 2-3, het feit dat de  
poster met jaarplan bij Signum is gepresenteerd. Vraag: wat zijn logische momenten in het jaar 
om contact te zoeken, ook vanuit de mr. 

• Zaken die de mr extra monitort: 

◦ Spelling: speerpunt van vorig jaar en nog niet opgelost, moet over langere tijd gemonitord en 
geëvalueerd worden. 

◦ Gebouw/binnenklimaat (zie ook discussie met Signum en gemeente over gebouw; ook n.a.v. 
corona). 

◦ Tijdigheid van informatieverstrekking vanuit directie m.b.t. financiën en formatie 

◦ Jaarplannen van de school: hoe vertaald in het actieplan? 

◦ Onderbouwing van de wens tot het vormen van een groep 2-3. 
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