
  Notulen MR vergadering 15 juni 2017 
Plaats: Teamkamer JL Driecant 
Tijd: 19.30u – 21.30u  
Directie: 20.00u – 21.00u 
 

 
Voorzitter: Karin bos 
Notulist: Harold Pijfers-Bensing 
 

1. 2 min Opening en Welkom 
Iedereen is aanwezig 
  

2. 2 min Vaststellen agenda 
- Vastgesteld waarbij: 

 graag aandacht voor het tijdig aanleveren van agenda(punten); 

 extra agendapunt toegevoegd, Staking 27-6-2017 

 Hek schoolplein 
 

- Naar volgens overleg doorgeschoven: 

 Nascholingsplan 

 Leerlingentevredenheidsonderzoek 
 

3. 2 min Notulen vorige vergadering (15-6-17) 
- Vastgesteld geen op/aanmerkingen 
- Notulen van 22 maart waren te beknopt. Er is bij het overleg langdurig stil 

gestaan bij de Voor en tegens van de 3 alternatieven van het samenvoegen va 
klassen.  Afgesproken is om dit alsnog wat uitgebreider op te stellen en toe te 
voegen aan de notulen van 22 maart  
 

4. 10 min Mededelingen/post 
 

- Taakbeleid PMR: 

 De in het vorige overleg genoemde actiepunten zijn in gang gezet/afgerond. 
Omdat dit vooral impact heeft voor het personeel staan we hier niet verder 
bij stil. 

5.  60 min Directie 
 

- Brieven herverdeling huidige groep 7: 
Als vervolg op de aanwezigheid bij het vorige overleg hebben de ouders een 
brief naar het bestuur gestuurd en direct ook naar de klachtencommissie 
vanwege de haast die er bij zit. Als vervolg daarop heeft Marion een gesprek 
gehad met het Collega van bestuur. Conclusie is dat er zorgvuldig gehandeld is. 
Verwachting is dat vanuit de klachtencommissie hetzelfde gereageerd gaat 
worden, omdat ook zij vooral naar de gevolgde procedure kijken en niet naar 
de uitkomst van het geheel. 
 
Tijdens dit overleg is er nogmaals gekeken naar eventuele mogelijkheden. Er is 
een aanvullend plan gemaakt wat voorziet in 3 groepen 8 in de ochtend, ’s 
middags 2 groepen van 35 met stamklas. Er gaat hierbij gewerkt worden 
volgens de wijze zoals die ook op het VWO geldt. Ieder docent geeft dan voor 
beide groepen hetzelfde vak, hetgeen ook in de voorbereiding gaat schelen. 
Vakken als Gym en Handenarbeid worden gepland in de middaguren. Didi en 
Sofie zullen eveneens 1 ochtend in de week een groep 8 gaan lesgeven. 
Afspraak is dat Marion een concept brief opstelt, waar wij onze op- en 
aanmerkingen kunnen maken, zodat deze vrijdagmiddag meegegeven kan 
worden aan de klassen.  
 

- Formatieplan: 
Vanwege de 3  groepen 8 is het formatieplan iets aangepast 



- Vakantierooster: 
Het is wederom gelukt om op verzoek van de ouders de vrijdag na de 
vierdaagse een studiedag in te plannen. Op de planning is nog 1,3 uur over, 
waarbij voorgesteld wordt om op 6 december een uurtje later te beginnen 
vanwege pakjesavond 
 

- Schoolgids 
Samen lopen we de aangepaste teksten in de schoolgids door. Er zij met name 
opmerkingen over layout en taalgebruik 
  

- Staking 
Op 27 juni is er een landelijke werkonderbreking. Hierdoor zal de schooldag pas 
om 9.30 uur beginnen. Eventuele extra opvang voor ouders kan via Kinderstad 
aangevraagd worden. Dit geldt ook voor ouders die geen contract hebben bij 
Kinderstad. Vanuit school gaat er 1 afgevaardigde naar Den Haag, hopelijk 
vergezeld door een ouder.  

 
- Ouderbijdrage 

Vanuit het bestuur is gesproken over de oprichting van een ouder vereniging. 
Het idee wordt als overwegend positief ontvangen. Het tijdspad voor 2017-
2018 is wel erg kort.  Insteek wordt om het komend jaar alles in gang te zetten, 
zodat we per 2018-2019 een volwaardige oudervereniging hebben. 
 

- Opvolging Lindsey: 
Voor een eventuele opvolging wordt er rondgekeken via UWV/Contour de 
Twern etc 
 

- JOP container: 
Er ligt met regelmaat glas op en rond de container, (incl het teerveld), waardoor 
er schade aan de banden ontstaat.  

 
 

10. 2 min Rondvraag: 
- JOP container: 

Er ligt met regelmaat glas op en rond de container, (incl het teerveld), waardoor 
er schade aan de banden ontstaat. 
 

11. 1 min Sluiting: 
- De voorzitter sluit om 21.00u de vergadering 

 


