
MR vergadering 16-11-2015 

Aanwezig: Geert-Jan, Tanja, Rob, Mavis, Ronald, Renate, Hans 
 
Opening 19:00 uur 
Rob opent de vergadering. 

Notulen vergadering 29 sept 2015 goedgekeurd. 
Rob heeft één opmerking: het aflopen zittingstermijn vast op de notulen onderaan zetten 
(dus geen agendapunt). 
 
Ingekomen post 
Er is geen ingekomen post. 
 
Berichten van het bestuur 
-  algemeen 

17 nov is er een inspectie op school.  

Geert Jan vertelt nog iets over ‘eigen risico dragerschap’: als school ben je dan zelf 
verantwoordelijk voor vervanging van personeel bij ziekte (financieel). Nu doe we mee met 
een vervangingsfonds; als er zieken zijn krijg je daaruit de vergoeding voor een invalkracht. 
Maar afgelopen 3 jaar meer premie betaald dan uitgekeerde vergoeding. Het bestuur kijkt 
nu hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Een voorstel vanuit het bestuur komt nog 
naar de MR toe. 

 
Personeel 
- mutaties e.d. 

2 logopedistes hebben ontslag genomen; Marjolein (VSO) en Eline (SO). Voor hen kan 1 full 
time logopedist(e) worden aangenomen. Vacature staat uit. 

Aantal zwangere collega’s; invallers worden gezocht. 

 
Organisatie 

-   Korte inleiding mbt ontwikkeling functieboek; voorstel van Geert Jan is om in iedere 
vergadering een aantal functies te bespreken. De waardering kan hiermee ook 
gaan veranderen als de functienaam verandert. Discussie met name bij verschil 
onderwijs-  en klasse-assistent. Ook de leerkracht functie. Wet geeft aan dat MR 
alleen advies hoeft te geven; Geert Jan wil graag dat MR mee genomen wordt en 
zelf met een adviesvoorstel komt.  

-   Inventarisatie mogelijkheden LC functies (nav vorige vergadering); er moet een 
meerjarenbegroting komen voor 4 jaar. Geert Jan ziet wel mogelijkheden voor zo’n 
functie het komende jaar.  

-   Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E); dit is wettelijk verplicht (een audit), er vinden 
zowel gesprekken met personeel als met ouders plaats. Geert Jan stelt voor om de 
oudergeleding van de MR te vragen. De oudergeleding is hiermee akkoord. Geert 
Jan geeft onze namen door. 

 
Overige lopende schoolzaken 

-   Voorstel vakantierooster 2016-2017 akkoord 



-   Rooster afdeling IB; ZMOLK afdeling gaat niet helemaal goed qua lestijden/uren (liefst 
zonder pauzes, dus ipv 15.15u om 14.30u klaar). Voordelen is dat het rustiger is met 
ophalen; gemeente mixt echter ZMOLK kinderen met anderen in taxiritten. Het zijn 
echter maar 6 kinderen op deze afdeling. Vanuit de MR akkoord op dit nieuwe 
rooster.  

-   Opzet schoolplannen; plannen moeten in april klaar zijn en beoordeeld zijn. 
Schoolgids ook beoordelen. Geert Jan geeft aan dat hij de schoolgidsen inhoudelijk 
te groot van omvang vindt met het risico dat het niet door ouders wordt gelezen. Hij 
vraagt of wij deze willen beoordelen. De schoolgidsen worden digitaal doorgestuurd 
naar ons om ze te beoordelen. 

Overig 

-   Opleiding/cursus Medezeggenschapsraad. Behoefte aan extra informatie is er. 
Wellicht dat er eens een keer iemand meer iets over kan vertellen. Contacten met 
instanties zijn er. 

-   Rob geeft aan dat hij het jaarverslag en het meerjarenplan/begroting mist als 
onderwerp in de MR. Dit is wel iets waar de MR advies over kan/moet geven. 

 
Rondvraag 
Geert Jan: nieuwe cao is erdoor! Niet alle bonden doen mee maar wordt wel algemeen 
verklaard voor iedereen. 

Verder geen opmerkingen in de rondvraag. De vergadering wordt gesloten. 

Volgende vergadering op maandag 11 januari 2016. 

 

Aflopen zittingstermijn: 

Renate juni 2016, Rob juni 2017, Tanja, Mavis, Ronald en Hans juni 2018 
 
 


