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Notulen MR 27 juni 2017 
 
Aanwezig: Ruud, Kelly, Lucienda, Maarten, Paul, Iris, Melanie, Inge 
Afwezig: Hans (verhinderd) Eveline (vakantie) 
Gast: Annelies Vroegop (GMR) 
 
Annelies stelt zichzelf voor: doel is verbinding tussen MR Sinte Maerte en GMR INOS. Annelies nodigt 
ons uit om aan te sluiten bij een GMR vergadering. Geen agenda of boodschap maar staat open voor 
vragen vanuit ons.  
 
Opening en vaststellen agenda 
We nemen vandaag afscheid van MR personeelsleden Kelly en Marleen. Hun termijn zit erop. Elja en 
Jolande nemen volgend schooljaar hun plaats in. 
 
Formatie 
Paul deelt formatieschema uit. Door bezuinigingen en leerling terugloop verschuiving in duo-
collega’s. Kleinere groepen 3 zoals eerder besproken. In alle leerjaren is gezorgd voor ervaring en 
nieuwe aanloop van leerkrachten.  
Indeling van de zorgtaken gaat donderdagochtend gebeuren.  
Vraag: sommige duo’s zijn geheel nieuw in een nieuw leerjaar. Waarom voor gekozen? Met iemand 
werken is niet hetzelfde als op hetzelfde moment met iemand werken met ervaring. Heeft ook te 
maken met kloppend maken van uren.  
Waarop worden zorguren berekend? Sommige zorg is wettelijk nodig en verplicht. Daarnaast wordt 
gekeken waar lichte ondersteuning wordt geboden en waarvoor.  
Verdeling van zorgtaken over team: eerst moet er een taakomschrijving komen. Waarom later? Knop 
kan niet in een keer om. Dit komt in oktober. Tendens is om uit de groep te gaan voor 
ondersteunende/andersoortige taken. Paul geeft aan dat dit niet ten koste moet gaan van onze core 
business van lesgeven. Voordeel is een ambitieus team. Wisseling is cruciaal. De gaten van een aantal 
collega’s in hun uren worden niet per se aan die personen gekoppeld.  
Nog geen team coördinator voor de onderbouw?  Aantal collega’s hebben interesse getoond, tot die 
tijd neemt Jeanne van Veen de onderbouw voor haar rekening. Taak wordt zo snel mogelijk ingevuld. 
Na donderdag wordt de invulling van de zorgtaken en uren naar team gecommuniceerd.  
Besluitvorming: waar heeft het personeelsdeel instemming over? Paul verwijst naar formatieplan van 
6 februari. Dit is niet ter stemming gekomen. Paul is hier niet bekend mee. Personeelsgeleding 
wil/vraagt inzicht in omzetten van visie naar concrete urenverdeling. Iris vraagt naar de concrete 
bedragen.  
Ib’ers worden in het begin van het schooljaar tijd gegeven voor aanvoelen van zorg en worden 
ingezet waar nodig. 
Taakomschrijving team coördinator is verschoven naar begin volgend schooljaar.  
 
Schoolgids 
Nog niet alles up to date. 
Waarschijnlijk laatste schoolgids op papier. Schoolgids zal voortaan digitaal te vinden zijn en 
inzichtelijk voor iedereen. Zie site: scholenopdekaart.nl  
Ouders kunnen alle informatie van Sinte Maerte op deze site vinden. Deze site zal volgend jaar 
vervangend zijn voor de schoolgidsen. Actuelere vorm. Inos heeft dit getoetst.  



Kelly stelt vraag over nascholingstrajecten. Muziekimpuls en gedragsproblematieken staan nu 
centraal. Paul geeft aan dat schoolbreed meer behoefte aan gedragsbijscholing dan op didactisch 
gebied.  
Individuele nascholing komt daarna. Mensen moeten dit zelf navragen. Helaas door bezuinigingen 
vaak niet mogelijk.  
Zin over fulltimers weghalen? Ze zijn er nog wel op papier maar niet in de werkelijkheid.  
Jaartallen nog aanpassen. 
1.3 team: aantallen kloppen niet bij elkaar opgeteld. 
Paul zorgt voor aanpassing.  
 
Herverdelen 
Update: alle ouders zijn geïnformeerd. 2 ouders willen in gesprek, deze zijn gepland. Protocol wordt 
op verzoek van team op een aantal kleine punten aangepast. Dit wordt in de volgende vergadering 
ter goedkeuring voorgedragen aan de MR. 
 
 
Veiligheidsplan 
Paul stelt dit kort ter discussie n.a.v. uitspraak schoolzwemmen en de gevolgen van de leerkrachten.  
Protocollen zijn nodig maar hoe gaat dit in de praktijk? Paul vraagt mening van ouders: 
kinderen ‘los’ laten lopen. Kan dit? In bovenbouw? Evt. handtekening van ouders vragen? 
Punt blijft volgend jaar zowel in team als bij Inos in het oog. Na de zomervakantie wordt het 
veiligheidsstuk naar de MR gestuurd. Hierbij valt ook het anti-pestprotocol.  
Mirjam Nooijens is anti-pest coördinator. Dit gaat Paul nogmaals naar team communiceren, dit is niet 
bij iedereen bekend.  
 
 
Acties vorige vergadering (zie bijgevoegd) 
Parnassys: Kathy heeft contact gehad met parnassys en melding gemaakt.  
Schooltijden en groepen 1/2 : Kelly heeft contact met Kober gehad. Kelly heeft navraag gedaan bij de 
Boomgaard. Zij hanteren dezelfde prijzen.  
TSO heeft vraag aan oudergeleding MR. Ze verwachten meer instroom voor het overblijven. Kelly 
vraagt namens TSO of de MR oudergeleding werving wil doen voor nieuwe krachten.  
TSO merkt dat pedagogische medewerkers graag meer contact willen hebben met ouders over 
gedragsaanpak. Mr geeft tip om Kober een mail te laten sturen naar alle overblijvende kinderen. 
Ze worden vaak voor hun gevoel niet serieus genomen en ouders willen dan contact met leerkracht 
hebben. TSO wil zelf regie daarin hebben. Kelly heeft overleg gehad over snelheid van opeten lunch. 
Samen naar oplossing gezocht.  
Vraag Kelly: is het nodig om een ontruiming tijdens overblijf te oefenen? terugspelen naar BHV 
werkgroep.  
Aanpassing cyperpesten: aanpak na incidenten nog niet besproken in regiegroep.  
Ruud zou Anita van der Aa benaderen voor aanpassing MR reglement. Wordt nog vervolgd. Paul en 
Ruud hebben nog geen eenduidige reactie gehad. 
Leerlingenraad: Paul geeft aan geen tijd hier meer voor te hebben. Wil dit in taakbeleid leerkrachten 
opnemen en over laten nemen door een van de leerkrachten.  
MR vergaderschema 2017/18, voorstel: 
Week    Datum                              Notulist 
37         11-Sep  MR / ma             Hans (deze graag aanpassen ivm informatieavonden.  
43         24-Oct  MR / di               Maarten 
50         13-Dec  MR / wo             Melanie 
5            01-Feb  MR / do              Elja 
11         12-Mar MR / ma             Eveline 
19         08-May MR / di               Jolanda 



25         20-Jun   MR / wo             Lucienda (deze graag aanpassen ivm rapportavonden. 
Ruud stuurt definitieve rooster door.  
 
Rondvraag: 
Annelies nodigt ons uit op de laatste GMR vergadering van 3 juli.  
Inge: analyse (eind)cito resultaten volgend schooljaar op agenda. Jaarverslag komt nog dit schooljaar 
via mail. 
Iris: te weinig aanmeldingen voor avond Breedzaam, ging niet door.  
Ruud geeft terugkoppeling van gesprek voorafgaand mr vergadering. 
 
Afspraken notulen: 
  

• notulen worden binnen 1 week vastgesteld.  
• feedback wordt op prijs gesteld. 

•        notulant verstuurt notulen naar Kathy, zodat de notulen tijdig op de site en app komen.      
mailadres: kathy.vandongen@inos.nl  
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