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

  
Ouders: Paula Hoogteijling,  

Martijn van Rossum 

Datum: 
Woensdag 12 januari 
2022 

Directie Arthur Kool 

Locatie: IKC Prins 
Maurits/ONLINE 

Voorzitter: Wouter Sybesma 

Aanvang: 19.30 uur Notulist: 
Gast: 

Paula 
Isabel (OR) 

 
 

Tijd Wie Onderwerp 
19.30-19.35 Wouter Welkomstwoord 
19.35-19.55 Arthur 

 
 
Vragen van MR aan 
Arthur: 
 

Algemene update IKC 
Corona update 
Personele zaken 
Update toiletten 
Brainstorm 
Werkdruk en kwaliteit onderwijs 
Functionerings- en beoordelingsgesprekken 
 

20.00-20.30 Isabel Algemeen 
Begroting 
Vrijwillige ouderbijdrage 
 

20.30-20.50 MR TSO en pauzetijden 
 

20.50-21:00 MR Rondvraag 
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1. Welkomstwoord 
 
Deze vergadering vindt online plaats. Arthur en Isabel (penningmeester) van de OR 
zullen inloggen om ons bij te praten. Debbie heeft zich af moeten melden wegens 
persoonlijke omstandigheden. 
 

2. Update diverse onderwerpen 
 

- Algemene update IKC 
CPOB en Kinderopvang Rivierenland (KR) zijn het IKC gestart. Per 1 januari is de naam 
aangepast; KR heet nu Fantaziehuis. Vincent vraagt naar de twee borden aan de school. 
Arthur is in afwachting van het nieuwe logo van het Fantaziehuis. Studiosign maakt deze 
borden, er komt dus een nieuw bord. Martijn merkt op dat als je IKC Passewaaij googeld 
kom je bij Fantaziehuis uit. Arthur gaat hier achteraan. 
 
Samenwerking CPOB en de kinderopvang organisatie. Komende woensdag is er weer 
een groot overleg. Daar wordt een knoop doorgehakt t.a.v. de verschillende visies, de te 
varen koers, maar ook de invulling van het IKC met unitleiders 0-7 en 7-12 jaar. De wens 
is dat er een dedicated teamleider komt voor 3 dagen in de week uit de kinderopvang, en 
actief bezig gaat met Arthur en Chantal. We hebben te maken met verschillende 
werelden die moeten gaan samenwerken. 
 

- Corona update 
Hoe hebben we dit afgelopen periode gedaan en hoe gaat dit in de toekomst. Heel lang 
heeft het IKC corona buiten de deur weten te houden. Er waren de afgelopen periode niet 
veel aanvragen voor de noodopvang. De extra week voor de kerstvakantie is nuttig 
besteed door de leerkrachten. De maandag na oud en nieuw kwam er groen licht dat de 
scholen open mochten na de kerstvakantie.  
Veel zaken kunnen nu niet met corona. Zoals de bieb, klassenouders e.d.. Alle 
overleggen voor het team moeten ook online, soms is dit lastig uitvoerbaar. De studiedag 
is ook online. 
Er is vrees voor uitval leerkrachten en leerlingen. Bij 3 of meer besmettingen moet de klas 
in quarantaine. Online onderwijs zal dan weer plaatsvinden. 
 
Er zijn looproutes in de school, veel werken met cohorten, de groepen scheiden. 
Voor Groep 6,7 en 8 is het advies om zich 2 keer per week te testen, en daarnaast het 
dringende advies om een mondkapje te dragen. Arthur verwacht niet dat er weer gewerkt 
gaat worden met bubbels. Het klimaatsysteem werkt (bijna helemaal) weer.  
 
Vragen aan Arthur 

- Update toiletten 
Er is sprake van te weinig toiletten voor het personeel, de wens is 1 toilet extra. 
Arthur heeft hier met Jos (bestuurder CPOB) en Steven (onderhoud) naar gekeken. Er 
wordt een nieuw toilet geplaatst. Dit zal ws ergens in de meivakantie zijn. De wc komt 
extra, er wordt dus geen wc voor opgeofferd. 
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- Brainstorm 
Arthur had het idee bedacht om samen met de MR en ouders na te denken over het 
leraren tekort. Middels een brainstorm is er ook de hoop dat er meer begrip en draagvlak 
komt voor het nijpende tekort aan leraren in het onderwijs waar ook het IKC PMS mee te 
maken heeft. Daar kwamen helaas geen reacties op. De oproep was uitgezet via Social 
Schools en zal nogmaals uitgezet worden. 
 

- Werkdruk en kwaliteit onderwijs 
Melio Advies (een onderzoeksbureau) heeft het team gesproken over de kwaliteit van het 
onderwijs, de werkdruk e.d.. Er is een rapport en er komt een gesprek met Karen 
(bestuurslid CPOB) en daarna een terugkoppeling met het team. 
 

- Functionerings- en beoordelingsgesprekken 
Deze gesprekken lopen nog en krijgen een vervolg na de studiedag. Dit staat los van de 
flits bezoeken. 
 

3. Ondernemingsraad; Gesprek met de penningmeester van de OR 
 

- Algemeen  
Isabel praat ons bij over de werkzaamheden van de OR. Ze verwijst naar de begroting en 
zegt dat daar in principe alles in staat. De laatste twee jaar verloopt anders i.v.m. corona. 
Zo is er voor de Sinterklaasviering meer geld nodig geweest om alles corona-proof te 
maken, denk aan bakjes/zakjes e.d.. De reguliere activiteiten gingen niet door. Twee jaar 
geleden was er geen speculaasactie, omdat er nog voldoende op de rekening stond. 
Afgelopen jaar was deze actie de enige actie. 
 

- Begroting 
Er is 1500 euro begroot en dit is behaald. Vergeleken bij andere scholen is deze bijdrage 
een stuk lager. PMS West zit niet meer bij de begroting van de OR. Er staan nu ook 
keukenactiviteiten op de balans om bijvoorbeeld koekjes of pannenkoeken te bakken.  
 

- Vrijwillige ouderbijdrage 
Op dit moment is de vrijwillige ouderbijdrage 20 euro per leerling. We vragen de OR of op 
dit moment het beeld is dat dit voldoende is? Voorlopig is het antwoord JA. 
 
Wouter en Debbie sluiten aan bij de OR vergadering volgende week, zo kunnen we 
elkaar leren kennen en in elkaars keuken kijken. We hopen in de toekomst iets voor 
elkaar te kunnen betekenen. 
 

4. TSO en pauzetijden 
 
Er zijn wat acties uitgezet om meer vrijwilligers te krijgen voor de TSO. Er is een bericht 
op Social Schools geplaatst en via de klassenmoeders van groep 1-2 is er een oproep 
gedaan om ouders/verzorgers te bereiken (via de groepsapp). Hierop kwam geen reactie. 
Op dit moment is het sommige dagen niet verantwoord op het schoolplein, met 1 
vrijwilliger op 2 groepen. Wenselijk is twee vrijwilligers op 2 groepen. 
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Vorige keer stonden de pauzetijden van de leerkrachten niet op de agenda. Hoe zit dit nu 
precies? Vincent heeft een document gevonden waarin staat dat: 
“Voorwaarde bij de MR is dat bij invoering, maar ook toekomstige jaren de pauzes 
van de leerkrachten gewaarborgd blijven. Leerkrachten eten met de kinderen, 
daarna spelen de kinderen een half uur buiten onder toezicht van derden (zoals het 
er nu uitziet van het KBV).  
 
Dit is een stuk zonder handtekeningen. Instemming vijf gelijken dagen model,  
 
Door Corona mag de pauze niet door ouders binnen gedaan worden. Het plan is dan dat 
de leerkrachten hun pauze hebben wanneer de TSO medewerker een half uur in de klas 
is bij de leerlingen. Het idee om de BSO medewerkers in te zetten voor de middagpauze 
is geen goed plan door de kosten. Wanneer je 1 medewerker inzet dan kost dit 1 
leerkracht per jaar. Andere scholen gebruiken onderwijs assistenten en vrijwilligers. 
 
De MR wil de TSO in de gaten houden, ook qua pauzes van de leerkrachten. Niet 
inhoudelijk, maar meer de inzet van medewerkers. 
 

5. Rondvraag 
 
Het onderhoud van onze school wordt deels uitgevoerd door Martijn, in opdracht van Jos 
de Bruin. 
 
In april/mei komen de financien aan bod.  
 
Actiepunten 
 

ü De sheets van de cursus over de MR en het Werkboek basistraining 
Medezeggenschapsraad is ons nog niet toegezonden, Wouter gaat dit opvragen 
bij Jos de Bruin samen met het managements-statuut.  
 

ü Geüpdate versie van het managementstatuut moet begin van het jaar gedeeld 
worden door de directie. MR heeft instemmingsrecht. Nu is de versie van 
2007. Controle op actualiteit van het medezeggenschapsreglement.  
Medezeggenschapstatuur – 2007  
Medezeggenschapreglement – 2015  
Medezeggenschapreglement Passewaaij – 2021  

 
ü Stukken moeten tijdig aangeleverd worden voor een MR een standpunt kan 

innemen.  
 

ü Helder krijgen hoe het nu zit met de pauzes van de leerkrachten en wat de 
concrete plannen zijn met de TSO opvang. Martijn heeft wat websites met 
informatie opgezocht. Wat is de precieze rol van de MR hierin? 


