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Agenda Deelraad MR Leerkrachten: Eefie van den Brink, 
Vincent Boterman  

  

Ouders: Paula Hoogteijling, 
Debbie van de Weerd, 
Martijn van Rossum 

Datum: 
Donderdag 18 november 
2021 

Directie Niet aanwezig 

Locatie: IKC Prins Maurits Voorzitter: Wouter Sybesma 
Aanvang: 19.30 uur Notulist: Paula Hoogteijling 

 
 
 

 

Tijd Wie Onderwerp 
19.30-19.35 Wouter Welkomstwoord 
19.35-20.45 Wouter  

 
• Update GMR bijeenkomst 
• Brainstorm met ouders/verzorgers 
• Update IKC 
• NPO gelden (herziene versie) 
• Werkdruk en kwaliteit onderwijs 
• Ouderraad 
• Voorzieningen en algemeen 
• Algemene MR vragen 

20:45-21:00 Wouter Rondvraag/WVTTK 
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1. Welkomswoord 
 
We heten Martijn welkom als nieuw lid (oudergeleding) van de MR. Door 
omstandigheden heeft hij de vergadering vroegtijdig moeten verlaten. 

 
 

2. Update Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
bijeenkomst 
 
Op 14 oktober was er een GMR bijeenkomst waarbij onze voorzitter 
Wouter aanwezig was. De avond ging over de communicatie tussen de MR 
en de GMR. Van de 21 scholen die vallen onder het CPOB waren er zo’n 
10 scholen aanwezig. De algemene indruk is dat wij als IKC PMS goed 
bezig zijn. De MR van onze school wordt steeds professioneler. 
 
We laten ons later in dit schooljaar nogmaals bijpraten door de GMR. 
 
 
MR Cursus 
Martijn, Paula, Debbie en Wouter hebben een MR cursus gevolgd, 
gegeven door het CNV. Het heeft ons een hoop verheldering bijgebracht. 
Met het beschikbare budget willen we een zakboek 
Medezeggenschapsraad aanschaffen. 
 
Het bestaan van de verschillende reglementen en statuten werd opgemerkt 
en moet door de school/het CPOB geactualiseerd worden. Zo dateert het 
Managementstatuut van 2007. Het MR reglement heeft in augustus 2021 
nog een update gehad. 
 
 

3. Brainstorm met ouders/verzorgers 
 
Het invullen van de vacature van groep 5 is lastig. Er zijn geen (geschikte) 
kandidaten naar voren gekomen. Het plan om een brainstorm met 
ouders/verzorgers te houden is een initiatief van Arthur, waarop zijn 
verzoek de MR aanhaakt. We hopen daarmee begrip, draagvlak en 
mogelijk een kleine oplossing te bewerkstelligen. 
 
Als MR zullen we kritisch kijken naar onze rol hierin. 
 
 

4. Update IKC 
 

We hebben de rol van de Talentontwikkeling binnen het IKC besproken. Er 
zijn projecten van de grond gekomen, maar niet alles heeft voldoende 
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opvolging gekregen. Als MR zijn we benieuwd wat de toekomst gaat 
brengen en zullen dit daarom nagaan tijdens de IKC Raad. 

 
We hebben de status van de TSO (tussenschoolse opvang) besproken. In 
2015 is er gestart met het continurooster en er is de wens om dit nog wat 
beter neer te zetten. De MR heeft hier mogelijk instemmingsrecht. We 
zoeken daarom uit wat de afspraken zijn en onze rol indien er dingen 
zouden veranderen. 

 
 

5. NPO gelden (herziene versie) 
 

De laatste update vanuit Arthur is tijdens de vorige vergadering besproken 
(zie notulen september). Wat de leerkrachten aangevraagd hebben is/wordt 
uitgevoerd, denk hierbij aan nieuwe Bosatlassen. Er is nu een bedrag aan 
NPO gelden over, waardoor nieuwe initiatieven dit en volgend jaar nog 
gerealiseerd kunnen worden. 
 
 

6. Werkdruk en kwaliteit onderwijs 
 
Het lijkt nog niet helemaal duidelijk of de functioneringsgesprekken zijn 
gepland of opgenomen in de jaarplanning van de leerkrachten. Wel zijn er 
flitsbezoeken gepland (en uitgevoerd). Wij vinden dit een positieve 
ontwikkeling. 
 
De MR vraagt zich af wat het Management Team (MT) vindt van het 
werkdrukprobleem. Goed om te horen dat vanuit het CPOB in december 
een extern onafhankelijk onderzoek wordt gestart. Op deze manier zal 
duidelijk worden wat de oorzaken en oplossingen kunnen zijn van de 
werkdruk waar leerkrachten nu tegenaan lopen.  
 
 

7. De Ouderraad (OR) 
 

Als MR hebben we bepaalde rol/verantwoordelijkheid omtrent de 
Ouderraad (OR). Denk hierbij aan een instemmingsrecht omtrent de 
vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast doen we een check op de begroting 
en financiën. We plannen dit in voor de volgende MR vergadering. 
 
Omdat we een soortgelijk doel dienen (het beste voor de school) zal de 
MR op 7 december aansluiten bij de OR vergadering. 
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8. Voorzieningen en algemeen 
 
Airco’s: Dit punt stond eerder op agenda’s en is nog niet naar tevredenheid 
beantwoord. Zolang het klimaat niet optimaal is, kan men in de zomer niet 
optimaal lesgeven en -krijgen. We zullen dit inbrengen bij de IKC Raad. 
 
Herindeling schoolplein: Dit onderwerp is eerder (september) tijdens de 
vergadering besproken. Toen is gezegd; gewoon met een ontwerp komen 
en dan er op schieten, niet eerst 5 ontwerpen naast elkaar leggen en het 
proces onnodig vertragen. Tot op heden is er nog weinig bekend van de 
plannen en voortgang van de herindeling van het schoolplein. 

 
Toiletten: Er zou een aannemer langs zijn geweest, maar de precieze 
status is nog niet bekend. 
 
Communicatie: Soms is op Social Schools de mogelijkheid om te reageren 
op een bericht uitgeschakeld. Indien dit het geval is, dan is het in onze 
ogen belangrijk om wel de mogelijkheid te benoemen dat men kan 
reageren middels telefoon of e-mail adres. 
 
Studiedagen: Deze worden in de jaarplanning van de school meegenomen, 
dit is wettelijk vastgelegd. We willen dit jaar goed kijken naar 
dagen/momenten dat deze plaatsvinden. 
 
 

9. Algemene MR vragen en acties 
 

Er komt een bericht op Social Schools over ons nieuwste lid Martijn. Dit 
combineren we met een verwijzing naar de meest recente notulen van de 
MR vergadering. 
 
De sheets van de cursus over de MR en het Werkboek basistraining 
Medezeggenschapsraad is ons nog niet toegezonden. We (Wouter) gaan 
dit opvragen bij Jos samen met een status van het managementstatuut.  
 
We gaan navragen welke gelden de MR mag benutten. We willen daarmee 
o.a. het zakboek Medezeggenschapsraad aanschaffen. 
 
We willen duidelijkheid met betrekking tot de pauzes voor leerkrachten. We 
zoeken hierover informatie die beschikbaar was ten tijde van de 
aanpassing en instemming over het continurooster.  
 
Tot op heden had alleen de MR voorzitter toegang tot de mailbox en 
OneDrive van de MR. We hebben besloten dat we hier allemaal bij mogen. 
Op deze manier kunnen wij allen bij de stukken van de (G)MR. 


