
                   

 

Maandag 23 mei 2022 
20.00 – 22.00 

Aanwezig; 4 leden PMR, 4 leden OMR en directie 
Afmelding: -  

 
 
Opening en mededelingen 
Opties voor het MR etentje staan nu gepland voor 6-7-22 of 15-7-22, MT wordt uitgenodigd  
Daarna wordt de datum vastgelegd.  
 

Stavaza ziekteverzuim 
Vorige vergadering is het ziekteverzuim besproken en dat er een plan van aanpak zou 
komen, de MR vraagt wat de stand van zaken nu is. Directie geeft een korte 
toelichting. Er is geen vast patroon gevonden in het ziekteverzuim. De oorzaken van 
het ziekteverzuim is per persoon te verschillend dat er niet echt een plan van aanpak 
op gemaakt kan worden om het percentage naar beneden te krijgen. Dit gebeurt 
individueel. Er heeft laatst een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder 
ouders en personeel. i.c.m. het onderzoek kan er nog iets uitkomen betreft het 
ziekteverzuim. Dit wil de directie eerst in een teambijeenkomst laten passeren 
voordat het in de volgende vergadering besproken kan worden. Dit punt voor de 
volgende teambijeenkomst staat nu gepland op 9-6. Dit punt komt tijdens de 
volgende MR vergadering terug op de agenda.  

 
Mededelingen van OR; 
De OR heeft aangegeven dat zij de ouderbijdrage willen verhogen. De directrice is  
hier ook van op de hoogte en geeft een korte toelichting over de gang van zaken.  
We bespreken ook kort om het advies naar de OR uit te spreken om wat extra geld  
(bijvoorbeeld 0,50ct) te vragen om een fonds te kunnen opbouwen voor ouders die  
de ouderbijdrage niet kunnen betalen, zodat deze kinderen toch mee kunnen doen 
met de jaarlijkse activiteiten. Voorheen was daar een fonds voor vanuit de gemeente, 
maar daar valt de ouderbijdrage niet meer onder.  
OMR-lid zal een terugkoppeling geven aan de OR met de vraag voor 
een voorstel met onderbouwing zodat deze in de volgende vergadering kan worden 
behandeld. Dan kan het volgend schooljaar meteen ingezet gaan worden.  
(opgezocht in de MR notulen van 13-01-2020 staat dat we toen hebben ingestemd 
met een verhoging van €3,-. Dit is toen niet doorgezet waardoor dit nu is verjaard en 
er opnieuw moet worden ingestemd.) 
 

1) Jaarplan 2022-2023   
Directrice geeft een update ter informatie over het jaarplan 22-23, dit komt volgende 
vergadering op de agenda om dan in te stemmen. 
In het programma Mevolution laat de directrice zien hoe hier in gewerkt kan worden. 
Het programma leent zich ervoor dat het document samen ingevuld kan worden. Een 
aantal collega’s heeft schrijfrechten, anderen alleen leesrechten.  



                   

 

De bedoeling is dat het jaarplan een werkbaar document wordt, daarin evalueren en 
dat er vanuit daar weer verder gewerkt kan worden. 
OMR-lid vraagt of het mogelijk is dat derden ook in dit programma kunnen om zo 
bijvoorbeeld het jaarplan ook te kunnen volgen. (leden van de OMR) Directrice gaat 
dit nog na.  
Twee weken voor de volgende vergadering worden de stukken opgestuurd van het 
jaarplan zodat er voldoende tijd is om dit te kunnen doornemen.  

 
2) Huisvesting   

Directrice geeft een update over de gesprekken die met de gemeente hebben 
plaatsgevonden betreft het JBC. JBC gaat definitief door, het compartiment wat door 
school is uitgekozen hebben we toegewezen gekregen. BSO wil ook meegaan, met de 
middenbouw en bovenbouw groep. Zij hebben nu aanvraag gedaan bij de gemeente 
om ruimtes te kunnen huren.  
Er zullen 120 kinderen naar het JBC gaan, de groepen 7 en 8.  
Voor nu krijgen we 6 lokalen, kantoorruimtes en bergingsruimte. Er komt een 
afgesloten deur naar de andere gedeeltes van het JBC. Zo is de ruimte waar school zit 
niet voor iedereen toegankelijk. In het andere gedeelte van het gebouw zit op dit 
moment een opvang van 250 buitenlandse leerlingen waar zij onderwijs volgen. 
Daarnaast zullen ruimtes verhuurd worden aan kunstenaars. De school hoopt dat er 
met de kunstenaars nog een mooie samenwerking kan gaan ontstaan.  
Er komt helaas geen achterom (kortere route tussen Palet en JBC).   
Voor de gymlessen zullen de groepen terug moeten naar het Palet, ze gaan kijken of 
het mogelijk is om eventuele blokuren gym te gaan geven. Er wordt uitgezocht of dit 
mag.  
De buitenruimte is nog niet passend voor deze leeftijd. Daar moet nog naar gekeken 
worden. Binnen moet er ook het een en ander aangepast worden. Schilders zijn nu in 
gang gezet. 14 juli kunnen we er in.  
 
 
MR vraagt aan de directrice hoe en wanneer er communicatie naar ouders kan gaan 
plaatsvinden. Samen wordt er besproken om een FAQ op te stellen met vragen die al 
wel beantwoord kunnen worden. Maar ook om te delen waar school nog geen 
antwoorden op heeft.  
MR maakt een mail met vragen/onderwerpen als input voor de FAQ en 
communicatie naar ouders. 
Er wordt afgesproken voor duidelijke communicatie. Liever de mail iets later de deur 
uit zodat er meer informatie gedeeld kan worden dan eerder mailen en dat er veel 
ruis ontstaat.  
Directrice deelt nog een conceptversie met de MR voordat dit naar ouders gaat.   
 

 
 
    



                   

 

3) Update/presentatie van de speerpunten per duo: 
- Huisvesting & onderhoud 

Subsidie groene schoolplein is rond.  
Er is een sponsorloop geweest, mee bedacht door leerlingen van de leerlingenraad. 
Gaat er ook een gedeelte van de opbrengst hiervan naar het plein van JBC? Hoe gaat 
dat in zijn werking betreft de financiën? PMR-lid zal dit meenemen in de werkgroep.  
 

- Ouderbetrokkenheid 2.0 
Lid PMR zal een terugkoppeling geven aan werkgroep ouderbetrokkenheid 2.0 over 
stand van zaken betreft rapportfolio. We zien dat er nu een plan is gemaakt voor 
schooljaar 22-23, we krijgen het idee dat het weer wordt doorgeschoven. Daarnaast 
de noodzaak aangeven dat rapportfolio voor ouders niet bevredigend is.  
 

- Visie van de school 
geen verdere opmerkingen 
    

- Welbevinden van kinderen 
Geen verdere opmerkingen 
 

- Leeropbrengsten 
geen verdere opmerkingen 
 
Het voorstel is nu dat de MR een voorstel doet voor een template voor de 
werkgroepen. Zo is er meer duidelijkheid en een overzicht van waar iedere 
werkgroep mee bezig is. Waar staan de werkgroepen en waar ligt de focus? 
MR wil hier graag in meedenken en dit een keer komen toelichten in een 
teamvergadering.  

 
4) Notulen vergadering 11 april 2022 

De notulen van 11 april 2022 zijn vastgesteld en zullen op de site gepubliceerd 
worden. 

 
5) Rondvraag 

- 2 leden van de PMR zijn bij de training van Signum geweest over de MR. Hieruit zijn 
een aantal dingen interessant om te delen. Komt op de actielijst. 

- OMR-lid vraagt over de terugkoppeling van de films kijken tijdens de lunch. Lid PMR 
licht toe dat er collega’s hierop zijn aangesproken maar was nog in afwachting van 
het delen van informatie. Dit zal nog een keer gedeeld worden in een 
unitvergadering. 

  

  

 
 
 


