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Samenvatting MR-vergadering 31 januari 2019 

 Leraren zijn getraind als kindertalentenfluisteraar, een methodiek om kinderen te leren hun eigen 
talenten te onderkennen. Juf Floor heeft de leerlijn Sociaal Emotionele Ontwikkeling ontwikkeld en wordt 
nu één dag per week gedetacheerd bij OOZ om dit binnen OOZ verder te brengen. 

 De personeelsgeleding van de MR stemt in met het protocol “Geen vervanging bij ziekte”. Dit protocol is 
gebaseerd op spreiding van leerlingen over andere groepen als er geen vervangers beschikbaar zijn voor 
zieke leraren. Als er twee of meer leraren tegelijk ziek zijn en niet vervangen kunnen worden, dan zal aan 
ouders gevraagd worden kinderen thuis te houden; ouders zijn daartoe niet verplicht. Als de situatie lang 
aanhoudt, dan zal het verzoek om kinderen thuis te houden rouleren over verschillende groepen. 

 De school heeft een PvA Welzijn Personeel en heeft in januari een tussenevaluatie gedaan naar 
arborisico’s. Dit heeft een relatie met de besteding van de werkdrukgelden, gelden vanuit het ministerie 
om de werkdruk te verminderen.  

o Leraren in de groepen 5-8 worden één keer per twee weken vervangen, om zo meer tijd te 
hebben voor gesprekken en administratie. Dat geeft veel lucht, maar ze missen de groep toch 
ook wel. Dat is waarom ze tenslotte ooit onderwijzer zijn geworden. 

o De werkwijze met een onderwijsassistent die voor de groepen 1-4 is aangesteld bevalt goed. Zij 
zal meer in de klas gaan doen.  

o Aan het eind van het schooljaar zal opnieuw bekeken worden hoe werkdrukgelden besteed gaan 
worden.  

o Leraren op de IJsselhof ervaren lastige gesprekken met ouders en verzorgers als één van de 
werkdrukverzwarende aspecten van hun baan en hebben een training gevolgd. 

 Het Professioneel Statuut is besproken. Hiermee hebben leraren zeggenschap over vakinhoud, didactiek, 
pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen. Hoe aan deze zeggenschap vormgegeven 
wordt, wordt vastgelegd in het Professioneel Statuut. De MR heeft geen formele rol t.a.v. dit statuut, 
spreekt haar complimenten uit en geeft als enige aandachtspunt nog mee dat de individuele 
professionele vrijheid van de leraar in de tekst nog wel wat benadrukt kan worden. 

 De MR heeft met de school de Denktank-avond van 12 februari besproken. De MR hoopt op een grote 
opkomst. Ontmoetingen met ouders zijn schaars en hard nodig om als MR de ouders goed te kunnen 
vertegenwoordigen.  

 De MR heeft kennis genomen van de tussenevaluatie van het jaarplan. Er lopen veel activiteiten om de 
leerlijnen verder te ontwikkelen. De ontwikkelingen m.b.t. onderzoekend leren in groep 3/4 en de leerlijn 
rekenen worden kort toegelicht. De MR geeft aan behoefte te hebben aan een samenvatting, die op 
hoofdlijnen aangeeft welke speerpunten conform plan gaan, welke ook niet en welke wijzigingen, 
interventies er nodig zijn. De school geeft aan te werken aan nieuwe formats voor jaarplan, 
tussenevaluatie en jaarverslag.  

Agendapunten 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen en actielijst 
4. Protocol “Geen vervanging bij ziekte” 
5. Schoolondersteuningsprofiel – proces 
6. Inventarisatie arbozaken en ziekteverzuimbeleid 
7. Professioneel Statuut 
8. Denktank 
9. Tussenevaluatie jaarplan 
10. Rondvraag 
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11. Sluiting 
 
 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 19:35. Annemiek en Janine zijn met kennisgeving afwezig.  

2. Mededelingen 

a) Ingekomen 
post 

 Er is een mail binnengekomen met een suggestie om iets te doen aan de duurzaamheid 
van het gebouw met zonnepanelen. Een aansprekend idee, maar een zaak voor OOZ (en 
daarmee dus ook voor GMR). Marja heeft de mail al doorgestuurd naar OOZ. 

b) Team  Vrijdag 15 maart staking op school voor betere arbeidsvoorwaarden, dat moet nog 
gecommuniceerd naar ouderen. 

 Onderwijsassistent Marieke Strijkveen gaat iets minder werken en wordt vervangen 
door Esther Maat vanuit Doomijn tot aan zwangerschapsverlof. Ook vervanging tijdens 
dat verlof wordt vanuit Doomijn geprobeerd in te vullen. De samenwerking binnen IKC 
wordt steeds nauwer. 

 Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst met alle IKC-ers gaven negen IKC-medewerkers (5 
IJsselhof, 4 Doomijn) die de opleiding kindertalentenfluisteraar hebben gedaan hierover 
een inspirerende workshop aan hun collega’s. Doel is om dit met kinderen ook weer te 
gaan doen.  

 De IJsselhof krijgt veel belangstelling voor de doorgaande lijn binnen groep 1-4. Dinsdag 
5-2 collega’s van het Festival en op 15-2 collega’s van het Palet uit Hattem. 

 Juf Floor heeft een leerlijn Sociaal Emotionele Ontwikkeling ontwikkeld. Daar is binnen 
OOZ veel belangstelling voor. Zij wordt één dag per week gedetacheerd bij OOZ om dit 
verder te brengen.  

c) OR  OR werkt na aanpassing statuten ook aan huishoudelijk reglement en heeft binnen OOZ 
rondgevraagd. Festival heeft reglement gedeeld en gebruikt contract. OR onderzoekt die 
optie. N.a.v. gesprekken met TSO de wedervraag of de OR de vrijwilligheid van de 
ouderbijdrage voldoende helder communiceert. Actie Marja om dat op te nemen met 
de OR.  

 AED in kantoortje en opgegeven bij de AED-organisatie. Kast was niet geschikt om 
buiten te hangen. OR na uitleg over hoe dit is georganiseerd tevreden. 

 N.a.v. gesprekken met TSO de wedervraag of  

d) GMR GMR zoekt versterking personeelsgeleding, Zuid al goed vertegenwoordigd. 

e) Overig Geen mededelingen. 

3. Notulen en actielijst 

De notulen van de MR-vergadering van 13 december 2018 worden zonder wijziging vastgesteld. 

4. Protocol “Geen vervanging bij ziekte” 

Vanuit de oudergeleding komt de vraag hoe andere oplossingen zoals in de handreiking van de minister 
aangedragen gewogen zijn. De school geeft aan dat een inventarisatie onder ouders een tweetal reacties heeft 
opgeleverd en dat dat geen aanleiding geeft het protocol aan te passen. Zowel de school als de personeelsgeleding 
van de MR zijn over de overige suggesties uit de handreiking van de minister niet enthousiast. 
 
De oudergeleding van de MR geeft m.b.t. het scenario waarin aan ouders gevraagd wordt hun kinderen thuis op te 
vangen, de school rekening moet houden met zowel de tijdigheid van zo’n vraag als ook de duur. De school geeft 
hierop aan dat als het tekort aan docenten lang duurt, dat er dan m.b.t. het verzoek om kinderen thuis te houden 
gerouleerd zal worden over de groepen. De oudergeleding merkt op dat deze werkwijze niet in het protocol is 
opgenomen. De personeelsgeleding van de MR ziet niet de noodzaak om dat te doen en stemt in met dit protocol, 
dat ook al in alle leergroepen besproken.  
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5. Schoolondersteuningsprofiel – proces 

Het schoolondersteuningsprofiel moet nog met orthopedagoog besproken worden. Openstaande vragen van MR 
zijn actieplan en consequenties voor leerlingen/ouders van deze keuze. 
 
We spreken af dat we schoolondersteuningsprofiel (voortaan pas) agenderen in de MR als alle noodzakelijke 
stappen zijn uitgevoerd. klaar is. De MR heeft adviesrecht. 
 
Actie voor Annemiek en Marja om dit onderwerp te herplannen op de jaaragenda.  

6. Inventarisatie arbozaken en ziekteverzuimbeleid 

De school heeft vanuit de overheid werkdrukgelden gekregen. In juni is er een RI&E afgenomen en op basis 
daarvan is een plan Welzijn Personeel gemaakt, zoals bijgevoegd. 
 
In januari is er een tussenevaluatie geweest. Actie Marja om de verslaglegging hiervan te delen met de MR.  
 
Groep 5-8: Leraren worden 1x in de twee weken vervangen door Judith. Dat geeft de leraar lucht om administratie 
te doen, gesprekken te voeren met kinderen, ouders, orthopedagoog. Toch knaagt het bij sommige leraren, omdat 
je best vaak bij je klas weg bent. 
Groep 1-4: De onderwijsassistent kiest er nu ook voor groep 3/4 voor om de klas in te komen, tot op heden dan 
vooral interventie bij leesproblemen. 
 
Lastige gesprekken met ouders zijn één van de zorgpunten van leraren m.b.t. hun werkdruk. Leraren zijn getraind 
en de school heeft diverse oplossingen geïmplementeerd t.b.v. een veilige werkomgeving. 
 
Op de agenda van 25 juni de evaluatie. Actie Annemiek, Marja.  

7. Professioneel Statuut 

Dit document staat nogmaals op de agenda, omdat het vorige keer te laat was verspreid om de reacties van ouders 
nog te bespreken. De oudergeleding vindt dit een goed uitgewerkt document.  
 
Gerben geeft aan dat de individuele vrijheid van de docent tekstueel niet uit de verf komt. Die vrijheid wordt door 
leraren binnen de overeengekomen kaders/uitgangspunten zeker wel gevoeld, maar erkennen wel dat de tekst 
daar niet expliciet over is. Actie Marja om te kijken of dit met een simpele aanvulling opgelost kan worden.  
 
De werkwijzen m.b.t. kennisdeling en overleg die in dit document worden geschetst lijkt wellicht complex, maar 
werkt erg goed en krijgt ook van buiten de school enthousiaste feedback. 

8. Denktank 

We bespreken de opzet van de Denktank voor. Twee agendapunten: indeling van de groepen en schoolplan. Tot 
op heden nog weinig aanmeldingen. Afgesproken dat de reminder namens school en MR verstuurd gaat worden 
en een expliciete oproep van de MR bevat om ouders te ontmoeten en dat de onderwerpen nog wat concreter 
gemaakt worden. Werkvorm afhankelijk van omvang deelname.  
 
Johan_vL doet de suggestie om deze oproep via OR/klassenouders/groepsapp onder de aandacht te brengen. 
Actie Johan_vD. 
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9. Tussenevaluatie jaarplan 

Jeannette geeft een toelichting op de voortgang met betrekking tot onderzoekend leren in groep 3/4. Gekozen is 
voor een ontwikkelschrift per leerling waarin de relevante zaken uit onderzoekend leren worden verzameld. Elk 
thema eindigt met een zelfreflectie, met nieuw gesteld doel. Plan is om dit per jaar te doen en aan het eind van 
het jaar het ontwikkelschrift mee naar huis te geven. Het mooie is dat de kinderen leren reflecteren (en dat lukt ze 
goed) en dat leerlingen elkaar helpen. Het is nog een pilot, dus aan de opzet wordt nog gesleuteld. Vooralsnog 
wordt er niet in een rapportcijfer voor onderzoekend leren voorzien. Jeannette is echt trots op deze ontwikkeling. 
Actie Jeannette is om dit nog te delen met ouders. 
 
Inge geeft een toelichting op de voortgang met betrekking tot rekenen. Dit is een voorbeeld waarin gedurende het 
jaar is afgeweken van het oorspronkelijke plan, omdat – in tegenstelling tot wat er in het plan voorzien was – is 
gekozen voor Snappet. Ook dit gedeeld met ouders.  
 
Vertegenwoordigers van de oudergeleding van de MR geven aan tijdens een tussenevaluatie een beknopt 
samenvattend antwoord te verlangen op de vragen:  

a) Wat zijn de belangrijkste speerpunten voor dit jaar? 
b) Wat gaat goed en wat gaat niet goed? 
c) Welke interventies zijn nodig en  
d) Welke speerpunten worden gewijzigd of toch weggeprioriteerd.  

 
Het ontbreken van deze samenvatting maakt dat de MR ook moeilijk invulling kan geven aan haar rol. Ook in de 
vergadering zelf komt op deze vragen geen antwoord of geen toezegging om dit antwoord te geven. De filosofie 
van de school is het eigenaarschap bij de werkgroepen neer te leggen en daarmee lijkt de verantwoordelijkheid 
voor het geven van een dergelijke samenvatting niet belegd.  
 
De MR kiest er voor om dit voor nu te accepteren en te wachten op de nieuwe formats voor jaarplan, 
tussenevaluatie en jaarverslag, waar Leonie mee bezig is. Actie Marja om er op toe te zien dat de nieuwe formats 
voorzien in de gewenste samenvatting. 

10. Rondvraag 

Geen. 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:22. 

Actielijst 

Nummer Actie Actiehouder Status Toelichting 

201812_01 Mail GMR over AVG doorzetten naar OR Johan Gereed  

201812_02 Voorbereiden denktank groepsindeling 
2019/2020 

Marja, Alie Gereed  

201812_03 Feedback op professioneel statuut Oudergeleding  Gereed  

201812_05 Protocol Vervanging bij Ziekte voor volgende 
MR-vergadering 

Marja Gereed  

201804_05 Uitwerken enquête onder ouders 
 

Marja Loopt Geen voortgang. 
Leonie heeft huidige 
enquête gemaild. 

201809_02 Bekijken HR GMR en HR MR en formuleren 
voorstel 

Johan_vD Loopt Geen voortgang. 

201811_05 Plan bespreking begroting 2020 Annemiek,  
Marja 

Loopt Wachten op actie 
vanuit OOZ. 

201812_04 Herplannen advisering MR op 
Schoolondersteuningsprofiel 

Annemiek, 
Marja 

Loopt  
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Nummer Actie Actiehouder Status Toelichting 

201901_01 Opnemen met OR: de communicatie naar 
ouders over de vrijwillige aard van de 
ouderbijdrage 

Marja Nieuw N.a.v. gesprek met 
TSO 

201901_02 Delen tussenevaluatie arbozaken met MR Marja Nieuw  

201901_03 Agenderen RI&E-evaluatie op agenda 25 juni Annemiek,  
Marja 

Nieuw  

201901_04 Onderzoeken of professionele vrijheid van 
individuele docent in professioneel statuut 
benadrukt kan worden 

Marja Nieuw  

201901_05 Verspreiding uitnodiging Denktank via OR – 
Klassenouders – Whatsappgroepen 

Johan_vD Nieuw  

201901_07 Delen resultaten, voortgang Onderzoekend 
Leren groep 3/4 met ouders. 

Jeannette Nieuw  

201901_08 Samenvatting op hoofdlijnen in nieuw format 
jaarplan, tussenevaluatie en jaarverslag. 

Marja Nieuw  

 
 
 


