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MR-vergadering Speelhoeve 

Datum: 1 juli 2021 

Tijd: 20.00 tot 21.30 uur 

Aanwezig: Roel (voorzitter), Peter (secretaris), Laura, Marloes, Thijs en Hanneke (notulist) 

Afwezig: Roy en Mieke 

Karin sluit later aan.  

1. Opening en vaststellen agenda 

 

2. Verslag 12 april 

De opmerking in de kantlijn van Karin is reeds in het verslag verwerkt. Deze opmerking kan 

worden verwijderd.  

De notulen worden vastgesteld en kunnen op de website worden geplaatst. 

 

3. MR zaken 

De stukken voor de vergadering zijn kort voor de vergadering door Karin bij de MR 

aangeleverd. De leden hebben niet alle stukken kunnen lezen. Om die reden wordt 

afgesproken dat er geen instemming op het Jaarverslag en Onderwijskundig Jaarplan 

verleend kan worden. Er kunnen wel vragen gesteld worden over het plan.  

 

4. Mededelingen, rondvraag en ingekomen post 

Peter deelt mede dat hij bericht vanuit de GMR heeft ontvangen over de cursus die de GMR 

in september 2021 aan (nieuwe) leden (G)MR aanbiedt. Peter stuurt de e-mail met de 

cursusdata door aan de geïnteresseerden. Afgesproken wordt dat een ieder die aan de 

cursus wil deelnemen zelf daar zelf voor opgeeft.  

Vanaf 20.30 sluit Karin aan 

5. Mededelingen directie 

Karin heeft geen afzonderlijke mededelingen.  

 

6. Ter afstemming directie-MR 

1. Urenverantwoording  
Karin licht toe hoe ze aan de berekening urenverantwoording komt. In de 
verantwoording wordt rekening gehouden met 2 dagen lesuitval. Als er meer lesdagen 
uitvallen, wordt niet meer aan de urennorm voldaan en dient dat over de komende jaren 
te worden gecompenseerd. In het verleden vielen er nauwelijks lesdagen uit. Maar 
inmiddels is ook in deze regio een lerarentekort, waardoor dit in de toekomst mogelijk 
meer zal voorkomen. Tijdens de corona-periode werd lesuitval de school niet 
aangerekend door de inspectie. Na de zomer vervalt zeer waarschijnlijk het PO-protocol 
en zal de inspectie hier weer op controleren. In antwoord op de vraag van Marloes legt 
Karin uit dat de bovenbouw meer speling heeft in de uren dan de onderbouw. De 
bovenbouw heeft meer plus-uren dan de onderbouw.  
 
Instemming: De MR stemt in met de urenverantwoording. 
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2. Jaarverslag en Onderwijskundig Jaarplan 
Karin verwacht in deze vergadering geen instemming van de MR op het jaarverslag en 

onderwijskundig jaarplan. Karin licht toe dat het einde schooljaar een drukke periode is 

en het haar om die reden in die periode niet lukt om de stukken twee weken voor de 

MR-vergadering bij de MR aan te leveren.  Ze vindt het belangrijk dat de MR wel al 

kennis neemt van de plannen voor komend schooljaar, waarbij het gedeelte over de 

inzet van de NPO-gelden het belangrijkste onderdeel is. Het zijn plannen die nog niet 

volledig zijn uitgewerkt. Jan Winters, De interim-directeur van Kans en Kleur, heeft Karin 

verzocht nog SMART-doelen te formuleren. De MR merkt op dat zij de inzet van NPO-

gelden graag concreter omschreven ziet, waarbij onder andere de inzet van ambulante 

medewerkers wordt geconcretiseerd.  

Hanneke merkt op dat in het jaarplan uitleg wordt gegeven die voor ouders relevant kan 

zijn maar niet naar de ouders gecommuniceerd is. Hanneke noemt als voorbeeld de 

redenen van afwezigheid van de klassenassistenten en de reden achter het handhaven 

van dezelfde klassenindeling komend schooljaar. Karin neemt de opmerking over de 

communicatie mee in de wijze van communiceren komend schooljaar.  

 

Afspraak: begin volgende schooljaar komt het Jaarverslag en Onderwijskundig Jaarplan 

weer op de agenda en wordt bezien of op het plan instemming verleend kan worden. 

Karin gaat wel verder met de plannen. De MR geeft aan niet voor voldongen feiten te 

willen komen staan. Afgesproken wordt dat Karin de MR informeert over eventuele 

nadere concretisering van de inzet van de NPO-gelden en de ontwikkeling van het 

visietraject. 

 

Instemming: geen instemming 

 

3. Roostervrije dagen 
Onderdeel van de urenverantwoording zijn de roostervrije dagen. Karin licht toe dat de 
vrijdag voor de carnavalsvakantie, herfstvakantie en kerstvakantie standaard een 
roostervrije middag is. De meivakantie wisselt ieder jaar, waardoor de vrijdag voor de 
meivakantie geen standaard roostervrije middag is. De tweede lesvrije dag is verdeeld 
over meerdere dagen.  
De MR constateert dat alle roostervrije dagen op de maandag, woensdag of vrijdag zijn 
ingedeeld. De MR ziet graag meer verdeling over de dagen. Karin zegt toe daar volgend 
jaar rekening mee te houden. 
Afspraak: Karin gaat na of de roostervrije dag  op woensdag 24 november naar 
donderdag 25 november geschoven kan worden.  
 
Instemming: De MR stemt in met de roostervrije dagen (ook als de verschuiving van 24 
november naar 25 november niet mogelijk blijkt).  

4. Formatie 
Karin informeert de MR over de formatie. Inmiddels zijn alle leerkrachten voor de 
groepen bekend. Kwetsbaar punt in de formatie is het feit dat bij aanvang van het 
schooljaar wordt gestart met vervanging. Dit betreft groep 1/2A met vervanging tijdens 
bevallingsverlof en groep 5 met vervanging tijdens ziekte. Vervanging tijdens 
bevallingsverlof vindt plaats door een medewerker met een oproepcontract met 
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Kans&Kleur, de invalpool. Voor groep 1/2A wordt dan ook een oproepkracht gezocht. Bij 
vervanging tijdens ziekte wordt een VIP’er ingezet. Een VIP’er is een invaller met een 
vast contract bij Kans&Kleur. Deze laatste vervanging heeft de voorkeur, waardoor er 
voor gekozen is om de twee afwezigen tijdens ziekte bij een groep in te delen in de hoop 
dat één goede VIP’ er op te kunnen zetten. Daarbij komt dat je je eigen medewerkers 
graag inzet op NPO-gelden. Het inwerken van een invaller op NPO-gelden is erg 
intensief. De invaller op groep 5 wordt bij de start van het schooljaar begeleid door een 
vaste medewerker die eigenlijk op de NPO-gelden is ingezet. Het NPO traject start pas 
enkele weken na het begin van het schooljaar, waardoor deze medewerker de eerste 
weken deze begeleiding kan bieden.  
In reactie op een vraag van Peter deelt  Karin mede dat de onderwijsassistent weer terug 
komt, tenzij zij een andere baan vindt. In dat laatste geval wordt met het team 
besproken of er een vervangende onderwijsassistent word gezocht of dat het geld op 
een andere manier voor onderwijs ondersteunende activiteiten wordt ingezet. 

Afspraak: Karin laat Roel de brief meelezen die zij aan de ouders van groep 5 verstuurt 
over de vervanging van de leerkrachten die afwezig zijn vanwege ziekte. 

5. Arbo 
De MR heeft de uitkomsten van de ronde Arbo/risico-inventarisering aan de directie 
gestuurd. Karin deelt mede deze lijsten aan de conciërge te zullen doorsturen die de 
lijsten zal gaan nalopen. Volgend jaar volgt een nieuwe ronde. De RI&E volgt mogelijk 
later dit jaar. Dat wordt gezamenlijk met alle scholen van Kans&Kleur gedaan.   
     

6. Veiligheidsplan 
Dit is nog niet in het bezit van de MR. De MR kan hierop nog geen instemming verlenen.  

Instemming: geen instemming. 

7. Professioneel Statuut  
Dit is nog niet in het bezit van de MR. De MR kan hierop geen instemming verlenen. 

Instemming: geen instemming.  

Rondvraag  

Vraag Laura:   wanneer is het werkverdelingsplan gereed?      

Antwoord Karin:  Alles wat Karin tot nu klaar heeft wordt er in gezet. Het plan is echter niet op 
tijd gereed om nog voor de zomervakantie goedgekeurd te worden. De 
pauzeregeling maakt deel uit van het plan. Een van de medewerkers is 
gevraagd voor de taak van eventmanager. Medewerkers kunnen in een 
regiegesprek aangeven of zij interesse hebben in neventaken.  

Vraag Peter:  In het jaarplan staat dat we een visietraject ingaan. Maar uit het jaarplan 
blijkt tevens dat reeds gekozen is voor EDI (expliciete directie instructie). 
Moet er niet eerst visie ontwikkeld worden voordat je een instructie kiest? 

Antwoord Karin:  Karin legt uit dat er niet veel keuze is en dat zij het team nog uitlegt hoe zij 
tot deze keuze is gekomen.   
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Karin verlaat de vergadering. 

7 Informatievoorziening en vaststellen communicatie 

Afspraak: Peter verzorgt aan het begin van het nieuwe schooljaar een stukje voor de nieuwsbrief, 
waarin ieder lid van de MR zich voorstelt. 

Actiepunt: ieder lid levert een stukje per mail bij Peter aan waarin hij/zij zich voorstelt. 

Actiepunt: Roel stuurt in de vakantie een datumprikker rond voor een etentje begin schooljaar met 
gehele MR in huidige en nieuwe samenstelling.  

Actiepunt: een ieder die wil deelnemen aan de cursus van de GMR in september 2021 geeft zich 
daar zelf voor op.  

  


