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Notulen MR vergadering 

Vergadering d.d. : 11-04-2019  
Aanwezig  : Hanneke,  Mariska,  Jan Jaap, Marga (tot de pauze), Annet en Nely                              
Afwezig : - 
Voorzitter : Hanneke  

                 
1. Opening van de vergadering 
Annet opent de vergadering met een gedicht “kinderwoorden wereld”. 
 
2.  Welkom 
Voorzitter Hanneke heet iedereen van harte welkom. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Geen mededelingen en ook geen ingekomen stukken . 
  
4. Vaststellen agenda 
Wijziging in volgorde agenda: eerst punt 10 en dan punt 9 i.v.m. aanwezigheid.  
 
5. Verslag vorige vergadering  
 
De actiepunten van Hanneke en Annet blijven nog staan. 
De laatste notulen zijn op beide locaties opgehangen. 
 
Website: 
De nieuwe vacature voor directeur/directrice staat op de website. 
Martin is verder druk bezig met het inrichten van de website.  
 
De notulen zijn goedgekeurd en worden op beide locaties weer opgehangen door Annet en Nely. 

 
 

6. OR: er is geen afgevaardigde 
Bij de OR zijn twee mensen vertrokken uit onvrede over de gang van zaken. 
Dit wordt verder binnen het team opgepakt.  
 
7. GMR: toelichting afgevaardigde 
Jan Jaap heeft de verslagen van de laatste GMR verslagen toegestuurd ter info. 
 
Tijdens de laatste vergadering is er vooral gesproken over de bestuurlijke samenwerking. 
Er is gevraagd aan de GMR-en om de intentieverklaring te ondertekenen. 
De GMR van VCO de Kring heeft juridisch advies ingewonnen. Onze GMR gaat de intentieverklaring 
ondertekenen met wat kanttekeningen.  
Er zullen diverse werkgroepen geformeerd worden waarvan de GMR alleen zal participeren in de 
werkgroep medezeggenschapsraad.  
De onderzoeksvragen heeft de GMR nog niet ontvangen. Hier wordt ook navraag naar gedaan.  
De leden van de vereniging hebben inmiddels ingestemd met de intentieverklaring 
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8. Mededelingen directie 
In de groepen wordt er hard gewerkt. 
 
Het is een drukke periode van het schooljaar. Er vinden al gesprekken plaats over de formatie voor volgend 
schooljaar. Op de Regenboog is er vacatureruimte en Marga voert momenteel sollicitatiegesprekken.  
 
Het opstellen van een goed werkverdelingsplan blijkt ook meer tijd te kosten. Hier wordt regelmatig 
aandacht aan besteed tijdens studiedagen en teamvergaderingen.  
 
Marga is bezig met het maken van de schoolgids in Vensters: Scholen op de kaart  
Via Vensters is het makkelijker om de gids bij te werken, omdat het digitaal is. Ook is er een koppeling met 
de website mogelijk. Er wordt gewerkt met een vast format wat ook voldoet aan de wettelijke eisen. 
Nadeel is dat het minder persoonlijk is. Tendens op scholen is nu wel, dat alleen noodzakelijke informatie 
gedeeld wordt.  
 
Het schoolplan wordt ook herzien. Marga en Annet hebben hier tijdens een training al een start 
meegemaakt.  
 
Zowel de schoolgids als het schoolplan komt nog richting de MR. 
 
Henk heeft tijdens een teamvergadering medegedeeld dat het onderwijs op de Regenboog op beide 
locaties volgend schooljaar anders ingericht moet gaan worden. Hier heeft de school een jaar de tijd voor 
gekregen. We mogen dit schooljaar nog met een extra groep draaien. Voor de zomervakantie worden 
ouders door Henk geïnformeerd per brief.   
 
9. Uitslag enquête en continue-rooster 
 
Uitslag ouderpeiling continue-rooster. 

- 208 reacties ontvangen; 63% van de ouders heeft gereageerd 
- Op de lijst met opmerkingen is niet zichtbaar of de opmerkingen kwamen van ouders die voor- of 

tegen gestemd hadden.  
De belangrijkste opmerkingen:  
• 24% van de ouders was wel voor een continue-rooster, maar niet tot 13.30 uur.  
• Kosten (BSO/kinderopvang) 10% van de reacties 

Conclusie: 
- Op dit moment komen we niet aan het percentage van 60% wat vooraf vastgesteld was met het 

team om het continue-rooster in te voeren.  
- Feitelijk gezien heeft 44% van de stemmen nee gezegd en 56% ja! 
- De opmerkingen worden los van de stemmingen gezien, omdat het niet duidelijk is of ze van de 

voor- of tegenstemmers komen.  
- Vragen hebben vooral te maken met de pauzes en hiermee samenhangend de eindtijd van het 

continue-rooster.  
- De uitslag is naar het team via de e-mail gecommuniceerd en moet nog tijdens een vergadering 

verder besproken worden.  
- Aan het team is verder gevraagd hoe ze er tegenover staan als het continue-rooster tot 14.00 uur 

zou worden etc.  
- De meeste collega’s hebben al via de e-mail een reactie gegeven.  
- Het team heeft een weloverwogen besluit genomen voor een rooster tot 13.30 uur.  
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- Bij navragen hoe het op andere scholen werkt, blijkt in de praktijk dat de vervanging van de lkr. niet 
altijd mogelijk is. Hierdoor houdt men zich niet aan de arbeidstijdenwet.  
Bij een schooldag tot 14.00 uur moet er een pauze komen voor kinderen en leerkrachten.  
Het invullen van deze pauzes geeft vaak problemen. Hiervoor zou dan bijv. extra geld ingezet 
kunnen worden, maar hier kiest ons team niet voor. Voor ouders is dit probleem qua 
arbeidstijdenwet mogelijk niet duidelijk.  
Ook geven scholen aan, dat werken met continue-rooster prettig is, als vervanging goed geregeld 
is. Wel belangrijk om goed te variëren in de vakken. De resultaten gingen omhoog. Marga merkt 
op, dat wel elke school zijn eigen context heeft.  

- Op het moment, dat de enquête uitging was het aanbod vanuit de BSO nog niet duidelijk.  
Marga heeft vanmiddag een gesprek gehad met de directeur van de Kinderkoepel. Hij heeft 
aangegeven, dat er financieel wel uitkomen als ze gaan werken met 3 uren arrangement. Vanaf 
13.30 uur is wel lastiger voor de Kinderkoepel, omdat ze dan problemen hebben met het ophalen 
van de kinderen.  Hij heeft ook aangegeven dat BSO/kinderopvang moet reageren op 
veranderingen die scholen doorvoeren. Voor ouders is op dit moment nog niet duidelijk welke 
pakketten er dan aangeboden kunnen worden. Met Small Steps is nog niet gesproken. 

Marga vraagt naar reacties van de OMR-leden op de uitslag.  
- De OMR-leden geven o.a. aan, dat ze verbaasd waren over de uitslag, omdat ze zoveel negatieve 

uitlatingen om zich heen hebben gehoord.  
- Mariska geeft verder aan zich ook zorgen te maken over de voeding. Ze heeft zich hierin verdiept en 

het lichaam blijkt het niet te registeren dat het op ander tijdstip gegeten heeft. Op de langere 
termijn leren kinderen zo een verkeerde voedingsgewoonte aan.  
Marga vraagt zich af of een continue-rooster tot 14.00 uur met een kwartier pauze en kwartier 
eettijd om 12.00 uur dan wel voldoende zou zijn? Op dit moment zijn er nog geen effecten bekend 
vanuit onderzoeken naar effecten continue-rooster op de langere termijn.  

Advies MR en vervolgafspraken 
- De uitslag  is helder. We komen niet aan 60% dus we kunnen niet starten met een continue-rooster.  

Dit communiceren naar de ouders. Marga communiceert dit volgens afspraak na de meivakantie 
richting ouders.  

- Het grootste probleem  blijkt niet het financiële stuk of het praktische voor de ouders, maar het 
gaat ze om de pauzes voor de kinderen.  

- Wat betreft opvang door BSO/Kinderkoepel; dit valt straks wel te berekenen en is op te lossen.  
- De pauzes zijn het grootste probleem.  
- We vermoeden, dat het ongetwijfeld terug zal komen op de agenda, gezien de tijdsgeest waarin we 

nu leven. We vragen ons af of we er verder nog iets mee kunnen. Waar zitten haken en ogen? Hoe 
kunnen we wensen van ouders en het team tegemoet komen? 

-      De opmerkingen n.a.v. de enquête gaan we volgend schooljaar nader onderzoeken en bespreken.  
       -  De uitkomsten en het advies vanuit de MR wordt teruggekoppeld aan het team.  
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10. Communicatie 
Vanuit de ouderenquête kwam enkel naar voren, dat ouders aangaven weinig te horen vanuit school.  
Hierover was Marga enigszins verbaasd, omdat uit de meeste groepen wekelijks een groepsbericht wordt 
verstuurd naar de ouders en geregeld een algemene nieuwsbrief vanuit de directie.  
We zijn benieuwd naar wat ouders dan missen. Dit willen we wel na gaan vragen, maar de vraag is even 
hoe.  
 
 
12. Geluiden van het schoolplein 
Er zijn naast opmerkingen over het continurooster verder geen andere geluiden.  
 
13. Lief & Leed 
Herman Liefaart is inmiddels geopereerd en Nely heeft namens de MR een kaart gestuurd.  
 
14. Rondvraag 
 
Mededeling:  De groepen 5 t/m 8 gaan meedoen aan de mini-roparun tijdens de Koningsspelen en ze 
hebben al een mooi bedrag bij elkaar verzameld.  
 
We zoeken voor volgend schooljaar nieuwe OMR-leden. We denken allemaal na over eventuele kandidaten 
die we kunnen vragen en doen een oproep in de nieuwsbrief. 
 
Mariska vraagt hoe het met de aanvraag voor zonwering op de dependance staat.  
Marga geeft aan, dat hier nog niets over bekend is. Het gebouw is van de gemeente dus de aanvraag ligt 
daar. Wel is er nieuw zand voor de zandbak.  
 
 
15. Volgende vergadering 
4 juli om 20.00 uur. 
 
16. Sluiting 
Jan Jaap sluit af met een gedicht: Prachtig (lentezoet) 
 
Actiepuntenlijst 
Hanneke Contact met Cynthia  
Hanneke Contact met Martin  over website  
Annet/ Nely Publiceren van notulen op de school  
Annet Mailadressen aanpassen via Nico v.d. Doel  
 
 
 
 


