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Aanwezig Alie Hesta 
Annemiek Woldendorp, voorzitter 
Gerben Tuin 
Jeannette Boesjes  

Johan van Dijkhuizen, secretaris 
Johan van Lenthe 
Miranda Binnendijk 

Afwezig Inge Deuling 
Janine Timmerman  
Marco Morélis 

 

Agendapunten 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Schoolplan – planning 
4. Rondvraag 
5. Sluiting 
 
 

1. Opening  

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

2. Mededelingen 

Geen mededelingen. 

3. Schoolplan – planning  

Situatieschets 
In de MR-vergadering van 21 maart is de MR op verzoek van de school akkoord gaan met een planning voor het 
jaarplan waarin de MR drie weken de tijd heeft haar standpunt te bepalen. De school heeft aangegeven de MR niet 
meer tijd te kunnen bieden om haar planning te kunnen realiseren. Reglementair heeft de MR minstens zes weken 
voor haar standpunt. 
 
Vandaag is de MR in een extra vergadering bijeen om dat besluit te heroverwegen. 
 
Doel van de vergadering 
Doel van de vergadering is primair het vaststellen van de tijd die de MR nodig heeft om haar standpunt m.b.t. het 
Schoolplan 2019-2022 vast te stellen. Belangrijk daarbij is ook dat als we als MR dit op een constructieve manier 
met elkaar kunnen doen.  
Voor een volgende vergadering agenderen we de vraag wat we kunnen leren van de situatie zoals die er ligt m.b.t. 
samenwerking tussen de school en de MR en de samenwerking tussen de belde MR-geledingen. Actie Annemiek 
 
Raadplegen achterban ouders/verzorgers 
Cruciaal voor de planning is het besluit of de oudergeleding haar achterban gaat raadplegen. Dat maakt het proces 
immers arbeidsintensiever en tijdrovender. 
De standpunten lopen hierover uiteen. De personeelsgeleding adviseert de oudergeleding dat niet te doen. Hun 
ervaring is dat dat geen waardevolle input oplevert en dat het risico bestaat dat ouders voor hun eigen individuele 
belang gaan. Daarbij geeft de personeelsgeleding aan dat er in haar optiek voldoende afstemming met de 
achterban heeft plaatsgevonden als de oudergeleding van de MR er op toe ziet dat de punten zoals 
geïnventariseerd bi de Denktank voldoende worden verwerkt in het Schoolplan. 
 
De oudergeleding van de MR geeft aan dat de Denktank zoals die heeft plaatsgevonden in haar optiek nog niet 
kwalificeert als het daadwerkelijk raadplegen van de achterban m.b.t. het Schoolplan. De contouren van het 
Schoolplan waren toen nog onvoldoende duidelijk. Bovendien kunnen er in het Schoolplan ook zaken aan bod 
komen die in de Denktank niet aan bod zijn geweest. 
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De meerderheid van de oudergeleding wil eigenlijk wel in een of andere vorm haar achterban raadplegen. Hierbij 
wordt ook aangegeven dat dit beter veel eerder in het proces georganiseerd had kunnen worden en nu minder 
zinvol zal zijn, omdat er weinig ruimte lijkt te zijn nog zaken aan te passen. 
 
De meerderheid van de oudergeleding van de MR wil daarbij graag voorkomen dat een dergelijke 
ouderraadpleging als consequentie heeft dat de school haar plan niet op tijd kan opleveren. De consequentie van 
een dergelijke vertraging is voor de MR overigens onvoldoende duidelijk. Dat het vervelend is voor de school is 
helder, maar wat precies de consequenties zijn is onduidelijk.  
 
De personeelsgeleding van de school geeft aan dat de IJsselhof bij het opstellen van de planning afhankelijk is 
geweest van de input m.b.t. formats en de planning van OOZ. Dat roept de vraag op of niet meerdere 
medezeggenschapraden nu met hetzelfde dilemma zitten opgescheept en of dit issue ook niet OOZ-breed 
aangevlogen zou moeten worden. Afgesproken wordt dat te inventariseren, actie Johan. Dit kan relevant zijn voor 
de besluitvorming.  
 
De oudergeleding van de MR spreekt af op basis van de uitkomst van die inventarisatie in een vergadering op 15 
april 2019 haar definitieve besluit te nemen m.b.t. raadplegen achterban en de tijd die zij nodig heeft om haar 
standpunt m.b.t. het Schoolplan te formuleren.  
 
De oudergeleding van de MR geeft daarbij aan dat zij niet zal vasthouden aan de reglementaire termijn van zes 
weken en zal proberen dit proces hoe dan ook zo snel mogelijk te doen. Gerben zal alvast kijken waar er nog 
ruimte zit in de concept-planning die er al ligt. De oudergeleding werkt daarbij twee scenario’s uit: met en zonder 
raadpleging van haar achterban. De oudergeleding van de MR zal per email terugkoppelen aan de 
personeelsgeleding en aan Marja. 
 
Onduidelijk is nog of bij een raadpleging van de achterban alleen de deelnemers van de Denktank benaderd 
worden of dat het een open uitnodiging wordt. De oudergeleding neemt dit ook mee in naar vergadering van 15 
april. Actie Oudergeleding. 
 
De voorzitter koppelt de uitkomst van deze vergadering terug aan Marja en vraagt Marja ook de datum waarop 
het concept, zoals dat ook naar de controller gaat, wordt opgeleverd zoveel mogelijk te versnellen. Actie 
Annemiek. 
 
Sommige leden van de oudergeleding van de MR geven aan het fijn te vinden al eerder onderdelen van het 
Schoolplan die klaar zijn toegestuurd te krijgen. Alie geeft aan daarvoor te zorgen. Actie Alie. 
 
Er wordt ook gesuggereerd om de ideale planning op te stellen voor een volgende keer dat een Schoolplan 
gemaakt wordt. De oudergeleding geeft aan dat niet in de vergadering van 15 april te doen. Toegevoegd op de 
actielijst aan onderdeel evaluatie.  

4. Rondvraag 

Geen rondvraag 

5. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:20. 
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Actielijst 

Nummer Actie Actiehouder Status Toelichting 

20190408_01 Agenderen evaluatie ontstane situatie schoolplan in een 
volgende MR-vergadering, inclusief opstellen van het 
ideale proces en bijbehorende planning voor een 
volgende keer 

Annemiek Gereed  

20190408_02 Terugkoppelen uitkomst vergadering aan Marja en 
vragen concept Schoolplan (zoals dat ook naar de 
controller gaat) zoveel mogelijk te vervroegen  

Annemiek Gereed  

20190408_03 Besluitvorming wel of niet raadplegen achterban in 
vergadering 15 april en in geval van 
achterbanraadpleging wie daarbij dan de genodigden 
zijn (alleen Denktank of open uitnodiging) 

Ouders Gereed  

20190408_04 Besluitvorming tijd die MR nodig heeft om haar 
standpunt te bepalen 

Ouders Gereed  

20190408_05 Inventariseren hoe andere MR met deze 
planningssituatie om gaan 

Johan Gereed  

20190408_06 Opstellen, communiceren en uitvoeren planning 
gefragmenteerd aanleveren concept-Schoolplan 

Alie Gereed  

20180408_07 Opstellen nieuwe concept-planningen 
instemmingstraject Schoolplan voor oudergeleding MR 

Gerben Gereed  

 
 
 


