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Agenda MR - overleg Leerkrachten: Eefie van den Brink; Jantine 

Bouman, Vincent Boterman  

  

Ouders: Dilan Turgay (afwezig), 

Marjolein Rotmans, Wouter 

Sybesma, Paula Hoogteijling, 

Debbie van de Weerd, Ineke 

Huiberts 

Datum: Dinsdag 18 mei 2021 Directie Niet uitgenodigd 

Locatie: Online via Teams Voorzitter: Ineke Huiberts 

Aanvang: 19.00 uur Notulist: Paula 

 

 

 

 

 

Tijd Wie Onderwerp 

19.00 Ineke Intro 

19.05-19.20 Ineke Nationaal Programma Onderwijs 

19.20-19.30 Ineke Splitsing MR West en Passewaaij 

19.30-20.15 Jantine  Schoolzwemmen 

 Formatie West 

 Financiën West 

20.15-20.30 Allen MR zaken algemeen (jaarplan, communicatie) 

20.30-20.45 Allen Rondvraag 

 
 
Volgende vergadering:     dinsdag 1 juni 2021 19.30 uur 
Datum voor extra vergadering, indien nodig: dinsdag 29 juni 19.30 uur ? 
 
 

1. Intro 

Door een aantal wijzigingen op het werk van Ineke (voorzitter) moet zij helaas 

stoppen met de MR. Ineke blijft tot de zomervakantie bij de MR. Verzoek is om na 

te denken over wie zich beschikbaar stelt voor de rol van voorzitter. Wij zullen 

Ineke gaan missen. 

 
- Personeelszaken 

Juf Marielle is terug van zwangerschapsverlof op groep 5 op de maandag, 

dinsdag en woensdag. Hierdoor is er soms een dubbele bezetting, wat heel fijn is 

gezien de grootte van de klas. Juf Debby staat nog voor groep 5 tot de 

zomervakantie.  
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2. NPO Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

Er komt een flink bedrag vrij van de overheid voor de scholen. Per leerling is dit 

ongeveer 700 euro. Voor 14 juni moet er een plan gemaakt zijn met daarin 

beschreven hoe dit wordt besteed. De looptijd van het NPO duurt 2 jaar. 

De MR heeft instemmingsrecht op het plan. Tijdens de volgende MR vergadering 

(1 juni) besproken wordt het plan besproken met de directie. 

Debbie: Is het inzichtelijk welke kinderen een achterstand hebben opgelopen? 

Niet elke achterstand is even goed te zien. Sociaal emotionele klap zal je niet zo 

snel zien. 

 

3. Splitsing van MR West en Passewaaij 

Per 1 augustus gaat de opsplitsing van de nu gezamenlijke MR van Passewaaij 

en West in. Jos de Bruyn past de regelementen van de MR aan met Ineke. 

In hoeverre de MR apart gaat functioneren wordt nog ingevuld. Wij helpen elkaar 

en werken nog samen achter de schermen. Op papier is de MR dan gescheiden 

in een deelraad en een MR. 

Jantine wordt de voorzitter van de MR West.  

 

- Formatie West 

De MR spreekt over de formatie van Passewaaij en West. De formatie is de inzet 

en omvang van onderwijspersoneel op schoolniveau. Dit wordt elk schooljaar 

opnieuw in een bestuursformatieplan vastgelegd. Het formatieplan is van invloed 

op de klassenindeling, omdat is vastgelegd hoeveel uren er per school 

beschikbaar zijn voor de verschillende functies. 

West heeft 1 onderwijsassistent voor bijvoorbeeld rekensprint, bouw etc. Dat wil 

zeggen in plaats van 1 klassen-assistent per groep werkt de klassen-assistent op 

meerdere groepen met 1 vak. 

 
Voor het NPO moet er een concept worden voorgelegd door de directie en de 

leerkrachten moeten hierover beslissen (goedkeuren of afkeuren). In de 

handreiking is een stappenplan uitgelegd, een analyse en keuzemenu. Dus eerst 

moet het team het goedkeuren en dan gaat het concept naar de MR. 

De MR kan vragen stellen over de financiën en formatie van school en 

instemming geven. Vorig jaar is dit niet gebeurd. Dit gaat 1 juni besproken 

worden. 
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- Schoolzwemmen 

De directeur van West vraagt zich af schoolzwemmen door moet gaan. Zij wil de 

mening van de MR hierover. Door corona ging zwemles niet door. De schoolbus 

moet betaald worden door de ouders. Dit is 100 euro per kind.  

Naast geld speelt de tijd die kwijt is aan schoolzwemmen ook een rol. Zo zijn 

kinderen die bijvoorbeeld terug komen rond 12 uur erg moe en nemen geen 

lesstof meer in zich op.  

In Passewaaij hebben de kinderen van groep 4 meestal het A en B diploma al, 

terwijl dit in West niet het geval is. Alleen diploma A zit in het schoolzwempakket. 

Daarna kunnen de kinderen een certificaat behalen, dus geen officieel B en C 

diploma. Diploma A kan een kind behalen in zes maanden tijd. De bedoeling is 

dat ouders na schoolzwemmen doorgaan met zwemles.  

 

4. MR zaken algemeen 

Ineke en Wouter hebben een begin gemaakt voor het jaarplan van de MR. Dit 

jaarplan treedt in werking na de zomervakantie. 

Volgende vergadering worden de vergaderdata van de MR van volgend 

schooljaar ingepland. De directie moet de vakantie en studiedagen voorleggen. 

Hierover mogen wij als MR onze mening geven. Dan komt er nog een jaarverslag 

met daarin beschreven wat we hebben besproken en gedaan. Wat doet de MR nu 

eigenlijk? In het jaarverslag staat ook de taakverdeling beschreven, wie doet wat.  

Ineke Meijers (fulltime leerkracht van groep 1 en 2 op West) komt bij de MR per 

juli. 

Er komt een extra vergadering op 29 juni indien 1 juni de formatie nog niet rond is. 

De MR heeft inspraak over het vaststellen van de ouderbijdrage. De ouderraad 

gaat ook splitsen in Passewaaij en West.  

 
- Communicatie 

Elke school heeft een schoolplan en die loopt vier jaar. Beide scholen (Passewaaij 

en West) wijken hiervan af ivm de vorming van het IKC en de visiewijziging. Dus 

nu geen schoolplannen maar jaarplannen.  

Besteding NPO gelden komt volgend schooljaar terug. MR houdt vinger aan de 

pols hoe alles reilt en zeilt m.b.t. het NPO. 

Stukje zichtbaarheid van de MR. Hier zijn wij!  

Oktober/november komt er een MR cursus. 


