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Aanwezig Alie Hesta 
Inge Deuling 
Jeanette Boesjes  
Johan van Dijkhuizen, secretaris 
Johan van Lenthe, plaatsvervangend 
voorzitter 
Marco Morélis 

Afwezig Annemiek Woldendorp, voorzitter 
Gerben Tuin  
Janine Timmerman 
Miranda Binnendijk 

Gast Marja Heerdink, directie  

Samenvatting MR-vergadering 13 december 2018 

 De school informeert de MR over een daling in de verwachte leerlingenaantallen voor 2019/2020 en 
neemt de MR mee in de voorbereiding op de bijeenkomst met ouders hierover, de zogenaamde 
Denktank. 

 We staan even stil bij de implementatie van de AVG. Hoewel best een gedoe, gaat dat tot nu toe goed. 
School is niet verantwoordelijk voor wat ouders doen, maar zorgt wel voor goede communicatie richting 
ouders. OOZ heeft een speciale functionaris die geraadpleegd kan worden.  

 De MR spreekt haar complimenten uit over het Schoolondersteuningsprofiel en heeft nog enkele 
aanvullende vragen m.b.t. de wijzigingen en het actieplan. 

 De MR spreekt haar waardering uit voor de beschreven werkwijze die de school hanteert als zieke 
docenten niet vervangen kunnen worden. De MR vraagt  de school deze uitwerking ook te doen voor die 
gevallen waar er nog meer leraren tegelijk ziek zijn.  

Agendapunten 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen 
4. Jaarverslag OOZ 
5. Schoolondersteuningsprofiel 
6. Professioneel Statuut 
7. Protocol vervanging bij ziekte 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 
 

1. Opening  

Johan van Lenthe is vanwege de afwezigheid van Annemiek Woldendorp vandaag voorzitter van de vergadering en 
opent de vergadering om 19:30.  
 
Er zijn afmeldingen van Annemiek Woldendorp, Gerben Tuin, Miranda Binnendijk, Janine Timmerman.  
 
Er is een extra agendapunt 7: het beleid van de school voor als er bij ziekte geen vervangers kunnen worden 
gevonden.  

2. Mededelingen 

a) Ingekomen post Zie GMR, verder geen ingekomen post. 

b) Teammededelingen Floor Huijgen is uitgenodigd door OOZ om de leerlijn Gedrag door te ontwikkelen, 
samen met de orthopedagoog. Eigenaarschap als thema.  
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c) OR De AED van de IJsselhof staat binnen, omdat een buitenkast te duur was. De AED is 
aangemeld bij de stichting AED. Daarnaast ook een stukje in de wijkkrant en in de 
volgende nieuwsbrief. 
Aantal ouders heeft aangegeven dat hun kinderen niet op de foto mogen. Hoe werkt 
dat nu als ouders foto’s nemen? School is formeel niet verantwoordelijk voor gedrag 
van ouders, maar zorgt wel voor goede communicatie aan en voorlichting van 
ouders1.  

d) GMR De begroting OOZ is op 4 december. Nader uit te zoeken: hoe verhoudt zich het 
proces van OOZ-begroting tot IJsselhof-begroting, als onderdeel van het bestaande 
actiepunt over begroting. Zie actie 201811_05.  
Johan communiceert naar de OR over de AVG-contactpersoon. Actie Johan 

e) Overig Leerlingenaantal voor 2019 lijkt te dalen in lijn met de geboortecijfers. Denktank met 
ouders moet goed voorbereid worden. MR kan hierbij helpen. Actie Marja/Alie  

3. Notulen 

De notulen van de vergadering van 1 november worden zonder wijzigingen vastgesteld.  
De actielijst wordt bijgewerkt, zie de actielijst achteraan het document. 

4. Jaarverslag OOZ 

Doel is om enkele punten te selecteren, waarvan we als MR vaststellen dat dat ook relevante aandachtspunten zijn 
voor het meerjarenplan van de IJsselhof.  In onderstaande tabel de uitkomst en een toelichting van Marja. 
 

Onderwerp Toelichting Marja 

 10-14 -onderwijs, maar generieker de impact van 
de ontwikkeling van speciale vormen van 
onderwijs.  

IJsselhof kiest voor brede ondersteuning 
met differentiatie naar beide kanten. 
Impact van 10-14 is nog niet groot en 
verwacht nog niet dat dat anders wordt 
op korte termijn. 

 Gepersonaliseerd leren en de IJsselhof.  Eigenaarschap van kinderen wordt veel 
meer neergezet en dat maakt het in 
zekere zin ook gepersonaliseerd. IJsselhof 
kiest meer voor verbreding dan voor 
versnelling. 

 Ziekteverzuim  De school heeft m.u.v. enkele niet werk-
gerelateerde langdurig zieken een relatief 
laag ziekteverzuim. 

 
De MR stelt vast dat punten in beeld zijn bij het meerjarenplan voor de IJsselhof. 

5. Schoolondersteuningsprofiel 

De MR heeft op het schoolondersteuningsprofiel adviesrecht, zo blijkt ter vergadering. De MR spreekt uit dat het 
een helder en goed uitgewerkt document is. Een uitzondering hierop is het actieplan; er wordt slechts verwezen 
naar het jaarplan, dat zou de MR graag anders zien alvorens advies uit te brengen. Het wordt in dit document ook 
niet duidelijk wat er nu wijzigt aan het schoolondersteuningsprofiel en wat daar de consequenties van zijn.  
 
De advisering van de MR over het schoolondersteuningsprofiel wordt uitgesteld. 

6. Professioneel Statuut 

De MR krijgt dit document ter kennisgeving. Het personeel en dus ook de personeelsgeleding van de MR is hierbij 
volop betrokken geweest. Gezien de late aanlevering geeft de oudergeleding in de volgende MR-vergadering haar 
reactie. 

                                                                 
1 Zie ook deze https://www.onderwijsvanmorgen.nl/avg-en-fotos-waar-staan-we-nu/ 

https://www.onderwijsvanmorgen.nl/avg-en-fotos-waar-staan-we-nu/
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7. Protocol vervanging bij ziekte 

De school heeft een protocol ontwikkeld voor de gang van zaken als er bij ziekte van docenten geen of 
onvoldoende invalkrachten beschikbaar zijn. Op de mail die hierover door de school is verstuurd zijn er twee 
reacties van ouders geweest. 
 
De MR geeft de school de volgende adviezen m.b.t. dit protocol 

1. Geef duidelijker aan voor welke situaties dit protocol bedoeld is. 
2. Werk ook de extreme situaties uit. Het protocol zoals nu geschetst is vraagt nog om een zekere 

hoeveelheid aan beschikbare leerkrachten. 
3. Geef expliciet aan in welke situatie de IJsselhof aan ouders gaat vragen leerlingen waar mogelijk thuis te 

houden en hoe in die situatie kinderen worden opgevangen die niet thuis kunnen blijven.  

8. Rondvraag 

Geen rondvraag. 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur. 

 

 

Actielijst 

 
 

Nummer Actie Actiehouder Status 

201807_02 Besluitvorming rondom invoering Professioneel Statuut Marja Gereed 

201807_04 Plan van Aanpak Werkdrukgelden op agenda/jaaragenda MR Marja/Alie Gereed 

201809_07 Agenderen vaste/variabele vergaderdag tijdens tussenevaluatie 
december 

Johan_vD Gereed 

201811_01 Opzoeken en als ingekomen post toevoegen jaarverslag OOZ Johan_vD Gereed 

201811_02 Communicatie naar ouders over goede afloop tbc-situatie Marja Gereed 

201811_03 Doorgeven deelname GMR meets MR Johan_vD Gereed 

201811_04 Agenderen themabijeenkomst tijdens volgende MR-vergadering Annemiek, 
Johan_vD 

Gereed 

201811_06 TSO informeren dat in elke vorm van communicatie de vrijwillige 
aard van de bijdrage vermeld moet worden 

Marja Gereed 

201804_05 Uitwerken enquête onder ouders 
 

Marja Loopt 

201809_02 Bekijken HR GMR en HR MR en formuleren voorstel Johan_vD Loopt 

201811_05 Plan bespreking begroting 2020 Annemiek, Marja Loopt 
Eerst 
OOZ 

201812_01 Mail GMR over AVG doorzetten naar OR Johan Nieuw 

201812_02 Voorbereiden denktank groepsindeling 2019/2020 Marja, Alie Nieuw 

201812_03 Feedback op professioneel statuut Annemiek, Gerben, 
Johan, Johan, 
Marco  

Nieuw 

201812_04 Schoolondersteuningsprofiel voor volgende MR-vergadering Marja Nieuw 

201812_05 Protocol Vervanging bij Ziekte voor volgende MR-vergadering Marja Nieuw 


