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Aanwezig Alie Hesta 
Annemiek Woldendorp, voorzitter 
Gerben Tuin 
Inge Deuling 
Janine Timmerman 

Jeannette Boesjes  
Johan van Lenthe 
Marco Morélis 
Miranda Binnendijk 

Afwezig Johan van Dijkhuizen, secretaris  

Gast Marja Heerdink, directie  

Samenvatting MR-overlegvergadering en MR-vergadering 21 maart 2019 

Tijdens deze vergadering zijn de verschillende citoscores per klas besproken. De belangrijkste conclusies: 
over de hele linie doet de IJsselhof het goed ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Wel heeft de 
huidige groep 7 extra aandacht nodig. Op dit moment zijn er nog geen conclusies te verbinden aan het 
verbeteren van de gemiddelde resultaten door Snappet.   
Een afvaardiging van de Ouderraad (OR) heeft met de MR gebrainstormd over mogelijke oplossingen 
voor het tekort aan leden en ouderhulp tijdens de activiteiten. De MR heeft enkele suggesties gedaan.  
De MR is akkoord gegaan met de planning voor het maken van het vierjaarlijks beleidsplan van de 
IJsselhof onder bepaalde voorwaarden.   
Er zijn geen meldingen geweest bij de vertrouwenspersonen. 
Marja geeft een toelichting op de Enquête Sociale Veiligheid voor ouders. Ze gaat met de TSO 
overleggen of er ook vragen van hen wenselijk zijn om te onderzoeken.  
Voor volgend jaar heeft OOZ toestemming gegeven om 13 groepen te starten. Hierdoor hoeven de 
huidige groepen nu niet opgedeeld te worden. 

Agendapunten 

1. Opening 
2. Onderwijsontwikkeling en resultaten Cito 
3. Mededelingen 
4. Notulen en actielijst 
5. Schoolplan - planning: 
6. Verslag vertrouwenspersoon/ klachtenregeling/ signalen verwerken 
7. Enquête Sociale veiligheid Ouders 
8. Rondvraag: 
9. Sluiting 
10. Ouderraad 
11. Reglement MR. 
12. MR-verkiezingen 
13. Evaluatie MR – deel II 
 

MR-overlegvergadering 

1. Opening  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Johan_vD heeft zich afgemeld. 

2. Onderwijsontwikkeling en resultaten Cito 

Juf Loes geeft uitleg hoe om te gaan resultaten van de Cito. Begin van het schooljaar wordt besproken 
wat het doel moet zijn van de klas m.b.t. de citotoets aan het einde van het schooljaar in overleg met juf 
Loes. Leerkrachten die samen een groep leiden, zijn beide betrokken.  
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Vanuit de citoscores is af te lezen welke groepen extra ondersteuning behoeven en er wordt vervolgens 
onderling afgesproken hoe deze extra ondersteuning eruit komt te zien.  
Afgelopen tijd is volgens een leerlijn van juf Judith ingezet op technisch lezen. De komende tijd wordt 
meer ingezet op begrijpend lezen.   
Het is nog te vroeg om te kijken of de werkmethode Snappet aanslaat. De eerste resultaten laten een 
lichte stijging zien. De huidige groep 7 behoeft extra aandacht.  
 

3. Mededelingen 

a) Ingekomen 
post 

Geen opmerkingen. 

b) Team Mededelingen: Juf Leonie is zwanger. Namens de hele MR gefeliciteerd. 
  
Meester Jan is in de week van 21 maart t/m 29 maart afwezig wegens 
privéomstandigheden.  
Alleen op 22 maart moest zijn klas verdeeld worden over de andere groepen. Voor 
de daaropvolgende week is een vervanger geregeld.  
 
1,2a is verhuisd naar een ander lokaal. Domein wil in samenwerking met school een 
peuter-ontdekhoek oprichten voor peuters van 3,5 jaar. Hierdoor kunnen peuters in 
deze leeftijdscategorie 2 extra dagdelen per week onderwijs ontvangen, zodat de 
overstap naar de basisschool minder groot is. Via Domijn gaat een 
onderwijsassistent van de IJsselhof dit begeleiden.  
Er is onrust onder ouders over de verhuizing van de klas kleuters. De oudergeleding 
geeft aan dat hierover beter gecommuniceerd had mogen worden met de 
betreffende ouders. Marja geeft aan dat als hierover te vroeg wordt 
gecommuniceerd de kinderen onrustig worden. Daarom en omdat zaken nog niet 
volledig duidelijk waren is er op zo’n laat tijdstip gecommuniceerd.  
 

c) OR Komt straks in de vergadering om van gedachten te wisselen over de bezetting bij de 
Ouderraad. 

d) GMR Het valt op dat er veel tijd verloren gaat door het bespreken van vacatures. 
Daarnaast wordt gesproken over een griepprik. Marja geeft aan dat deze nooit 
verplicht  wordt gesteld.  

e) Overig Geen 
 

4. Notulen en actielijst 

De actielijst is doorgenomen. Resultaten hiervan zijn terug te vinden in de actielijst onderaan de 
notulen. Aanwezigheidstabel aanpassen. Janine en Annemiek waren er niet. 
Delen resultaten voortgang onderzoekend leren. Gebeurt via pr-groep, vooral gedeeld via facebook.  
 
Naar aanleiding van de notulen: Jeanette geeft aan dat er onder de leraren een grote groep is die 
behoefte hebben aan meer margedagen. Deze willen ze gebruiken voor ontmoeting, overleg, 
kennisverrijking en teambuilding. Door het gekozen rooster is de mogelijkheid er niet om margedagen te 
creëren.  
 
Gerben en Jeanette zetten eventuele mogelijkheden op een rij en zullen deze doorsturen naar de rest 
van de MR. Actie Gerben en Jeannette 
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5. Schoolplan - planning: 

Vanuit de denktank zijn de opmerkingen samengevat. Deze opmerkingen worden verwerkt in het  
Schoolplan. Na instemming wordt het jaarplan actief verspreid onder de ouders.  
De MR geeft aan dat 3 weken lees- en bedenktijd nogal kort is voor een document wat de toekomst 
bepaald van de IJsselhof voor de komende 4 jaar. Om het beleidsplan op tijd bij de schoolinspectie te 
hebben, kan dit niet anders. De MR geeft aan hier niet blij mee te zijn.  
 
Afgesproken wordt om alvast zo spoedig mogelijk op te sturen naar de MR: 

 De samengevatte opmerkingen van de gehouden denktank 

 Het gedeelte dat OOZ al voor alle scholen heeft opgesteld.  
Onder deze voorwaarden stemt de Oudergeleding van de MR schoorvoetend in.  

6. Verslag vertrouwenspersoon/ klachtenregeling/ signalen verwerken 

Tot nu toe heeft dit schooljaar nog niemand contact gehad met één van de twee vertrouwenspersonen. 
Incidentenregistratie ligt bij de directeur. Die houdt dit bij.  

7. Enquête Sociale veiligheid Ouders 

De resultaten van de gehouden enquête voor leerlingen zijn zeer goed. Uiteraard zijn er altijd 
uitzonderingen en incidenten, maar voor het overgrote deel voelen de leerlingen zich veilig in de school.   
De enquête Sociale veiligheid voor ouders wordt structureel onder de ouders verspreid.  
 
Opmerking: Zijn er vragen gericht over de TSO? Marja gaat dit bespreken met de TSO en geeft een 
terugkoppeling. Actie Marja. 

8. Rondvraag: 

Voor volgend jaar heeft OOZ toegestemd om 13 groepen te starten. Dit betekent dat groepen nu niet 
opgedeeld hoeven te worden. 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 

MR-vergadering 

10. Ouderraad 

Sandra Boerhof en Ilse ter Schuur van de Ouderraad (OR) sluiten aan. Ze geven aan dat het heel moeilijk 
is om voldoende mensen te werven voor de OR en voor de meeste activiteiten die geïnitieerd worden 
door de ouderraad.  
Na een korte brainstorm, adviseert de MR om mensen te vragen per activiteit en niet gelijk onderdeel te 
moeten worden van de OR.  Tweemensen uit de Ouderraad zijn dan betrokken, aangevuld met mensen 
die deze activiteit één of meerdere keren helpen. 
Ook wordt geopperd om ouders bij de kennismakingsgesprekken tussen ouders en leraren aan het begin 
van het schooljaar een formulier te overhandigen waarop alle activiteiten staan met een mogelijkheid 
om je aan te melden.  
 
Vraag MR aan OR: wordt bij de schoolbijdrage vermeld dat dit vrijwillig is? Ja, dit wordt vermeld en dit 
jaar is een folder bijgesloten om via de gemeente een tegemoetkoming te krijgen.  
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Wel is het soms lastig om de vrijwillige bijdrage te innen. Een groot deel van dit bedrag is ook bedoeld 
voor schoolreisje, waardoor het lastig wordt om het schoolreisje te financieren. 
 
Geadviseerd wordt om na te denken of het mogelijk is de ouderbijdrage uit elkaar te trekken. 
Schoolreisje: Als het kind mee gaat moeten de ouders dit verplicht betalen. Mensen met een beperkte 
financiële middelen kunnen dan een tegemoetkoming van de gemeente aanvragen. Overige 
ouderbijdrage zoals de overblijfgelden is dan vrijwillig. 

11. Reglement MR.  

De Mr heeft geen Huishoudelijk regelement.  

12. MR-verkiezingen 

Marco gaat met Johan_vD samen een nieuwe verkiezing organiseren actie Marco, Johan_vD. Gerben`s 
termijn loopt eind van dit jaar af. Hij geeft aan niet aan de verkiezing te willen deelnemen. Mocht er 
niemand te vinden zijn dan wil hij nog wel een jaar onderdeel blijven van de oudergeleiding. 

13. Evaluatie MR – deel II 

Het verslag van de vorige vergadering is akkoord bevonden. Gerben geeft aan dat hij het moeilijk vindt 
om te gaan met de rol van lerarengeleding binnen de MR. De organisatie is bottum-up georganiseerd en 
zeer zelfsturend. Dit houdt concreet in dat leraren zelf de plannen maken die ter beoordeling aan de MR 
worden gepresenteerd. De lerarengeleding moet dan instemmen/ adviseren op hun eigen geschreven 
stukken en als de oudergeleiding het niet eens is met bepaalde zaken, dan lijkt dat gelijk kritiek te zijn op 
de leraren en de personeelsgeleding binnen de MR. Op dit moment is er (nog) geen oplossing, maar is er 
begrip ontstaan van de dubbelrol. 

14. Rondvraag 

Geen. 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

Actielijst 

Nummer Actie Actiehouder Status Toelichting 

201804_05 Uitwerken enquête onder ouders 
 

Marja Loopt Geagendeerd 

201809_02 Bekijken HR GMR en HR MR en formuleren 
voorstel 

Johan_vD Gereed Geagendeerd 

201811_05 Plan bespreking begroting 2020 Annemiek,  
Marja 

Loopt Wachten op actie 
vanuit OOZ. 

201812_04 Herplannen advisering MR op 
Schoolondersteuningsprofiel 

Annemiek, 
Marja 

Gereed September 2019 

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  
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Nummer Actie Actiehouder Status Toelichting 

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 Gereed  

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

Jeannette Gereed  

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

Marja Nieuw  

201903_01 Terugkoppeling geven over vragen TSO bij de 
enquête sociale veiligheid.  

Marja Loopt  

201903_02 Opstarten verkiezingen MR oudergeleding Marco, Johan vD Loopt  

 
 
 

 


