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Aanwezig Alie Hesta 
Annemiek Woldendorp, voorzitter 
Gerben Tuin 
Janine Timmerman 
Jeannette Boesjes  

Johan van Dijkhuizen, secretaris 
Johan van Lenthe 
Marco Morélis 
Marja Heerdink, directie 

Afwezig Inge Deuling Miranda Binnendijk 

Samenvatting MR-overlegvergadering en MR-vergadering 25 juni 2019 

 De MR is geïnformeerd over wijziging in het personeelsbestand. Drie collega’s vertrekken om 
uiteenlopende redenen. Er zijn er al twee nieuwe collega’s aangenomen. 

 De personeelsgeleding van de MR stemt in met het PvA Welzijn Personeel en het Formatieplan. De 
school en de MR zijn blij dat er vanuit de werkdrukgelden een derde kleutergroep betaald kan 
worden. De school geeft aan de klassenouders en OR hard nodig te hebben en zal dat aan het begin 
van volgend schooljaar concreet maken. 

 De MR heeft feedback gegeven op het Jaarverslag 2018/2019. Belangrijkste punt was dat er voor 
nog een paar onderwerpen een eindevaluatie ontbrak. 

 De MR heeft onder voorbehoud ingestemd met het Schoolplan 2019-2023. De MR Oudergeleding 
wil graag dat het Schoolplan nog wordt aangepast/uitgewerkt op de onderwerpen 
Bewegingsonderwijs, Engels en Ouderbetrokkenheid/-communicatie. De school heeft toegezegd de 
besproken aanpassingen door te voeren. 

 Het concept Jaarplan 2019-2023 en de concept Schoolgids 2019-2020 zijn besproken. Beide 
documenten staan pas in september ter instemming op de agenda. 

 De MR is geïnformeerd over de organisatie van het gymnastiekonderwijs en over de argumenten 
waarom soms voor bewegingsonderwijs in het park wordt gekozen. 

 Het vakantierooster en de margedagen zijn goedgekeurd. Volgend jaar margedagen op  
o vrijdag 18 oktober 2019  – de dag voor de herfstvakantie) 
o donderdag 6 februari 2020  – studiedag OOZ  
o vrijdag 14 februari 2020  – de dag voor de voorjaarsvakantie 
o woensdag 20 mei 2020  – de dag voor Hemelvaart 

 De MR-vergaderingen voor volgend jaar zijn gepland op de donderdagen 26 september 2019; 7 
november 2019; 12 december 2019; 30 januari 2020; 12 maart 2020; 23 april 2020 en 18 juni 2020. 

 De MR heeft afscheid genomen van Gerben Tuin en heeft Marco Bleumer als nieuw lid van de 
oudergeleding welkom geheten. 

Agendapunten 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen en actielijst MR-overlegvergadering 16 mei 
4. PvA Welzijn Personeel 
5. Formatieplan 
6. Jaarverslag 2018-2019 
7. Schoolplan 2019-2023 
8. Jaarplan 2019-2010 
9. Vakantierooster + margedagen 
10. Schoolgids 
11. Evaluatie gymnastiekonderwijs 
12. Planning MR 2019/2020 
13. Verkiezingen MR-oudergeleding 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
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MR-overlegvergadering 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. 
Miranda en Inge zijn met kennisgeving afwezig.  

2. Mededelingen 

a) Ingekomen 
post 

Geen ingekomen post. 
 

b) Team Inge van der Sluis-Soer, Tessa Berghuis en Elisabeth van der Steeg  gaan om 
uiteenlopende redenen de IJsselhof verlaten. Dionne Koppel, Rachelle Timmer zijn 
inmiddels benoemd.  
De toewijzing van leerkrachten aan groepen is nog niet bekend. Afhankelijk ook nog 
van interesses docenten. Bijna alle groepsindelingen zijn bekend, bij een enkele klas 
nog onderwerp van gesprek met ouders.  

c) OR Er hebben nog 35 ouders hun ouderbijdrage bijdrage niet betaald. Men vreest dat 
het komt omdat de vrijwillige aard van de bijdrage vermeld wordt. 

d) GMR GMR zoekt nog steeds versterking. 

e) Overig Geen. 

 

3. Notulen en actielijst MR-overlegvergadering 16 mei 

De notulen worden goedgekeurd.  

4. PvA Welzijn Personeel 

In dit Plan van Aanpak wordt aangegeven dat klassenouders vaker worden ingeschakeld. Advies is om 
dat expliciet te maken en goed te toetsen aan het begin van het schooljaar bij deze klassenouders. 
 
Annemiek suggereert om ook MR-ouders te betrekken bij het Expertteam Ouderbetrokkenheid. 
 
De personeelsgeleding van de MR stemt in met het Plan van Aanpak Welzijn Personeel. 

5. Formatieplan 

Ter verduidelijking de volgende punten 

 De DC is de didactisch coach 

 De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs, één keer door de 
vakleerkracht en één keer door een leerkracht met de betreffende bevoegdheid. 

 
De keuze om een derde kleutergroep te financieren met de gestegen werkdrukgelden wordt door zowel 
school als beide MR-geledingen van harte omarmd. 
 
De personeelsgeleding van de MR stemt in met het formatieplan. 
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6. Jaarverslag 2018-2019 

De MR heeft kennis genomen van het jaarverslag en vraagt de school een aantal zaken in de definitieve 
versie aan te pakken: 

 Bij sommige onderdelen ontbreekt de eindevaluatie of is die erg beknopt. Enkele voorbeelden: 
o Werkgroep Ouderbetrokkenheid. 
o Overige verbeterpunten – Communicatie 
o Kwaliteitszorg IKC Ontwikkeling. 
o Verzoek aan de school om hier zelf nog goed naar te kijken. Actie Marja 

 Sommige verbeterpunten staan gedetailleerder in het jaarverslag dan in het 
Schoolplan/Jaarplan. 

 Bij het onderdeel TSO is onduidelijk hoe de terugkoppeling naar leraren is. Daar is wel een 
werkwijze voor, zo wordt toegelicht, maar die wordt in het jaarplan onvoldoende duidelijk. 

 
Naar aanleiding van een vraag: Snappet biedt veel interessante data. Docenten worden getraind om die 
data goed te gebruiken.  

7. Schoolplan 2019-2023 

De voorzitter geeft met de directie van de school afgesproken te hebben na de zomer een ‘benen-op-
tafel-sessie’ te organiseren. Het doel van deze sessie is, onder andere, is van gedachten te wisselen en 
afspraken te maken over de samenwerking tussen de school en de MR-geledingen. Het proces om te 
komen tot het Schoolplan zal daarbij ook geëvalueerd worden.  
 
Voor vandaag staat het besluit om in te stemmen met de inhoud van het Schoolplan op de agenda.  
 
De MR Oudergeleding spreekt haar waardering uit voor de grondige uitwerking van het Schoolplan. Het 
is hartstikke duidelijk dat de school, het team een grote passie heeft voor haar vak, voor het onderwijs.  
 
De MR Oudergeleding vindt het wel jammer dat haar standpunt zoals geformuleerd op 12 juni niet meer 
tot substantiële aanpassingen heeft geleid. De MR Oudergeleding vraagt de school het Schoolplan op 
drie punten aan te passen: 
 
Bewegingsonderwijs 

o De directie geeft in haar reactie op het standpunt van de Oudergeleding het volgende aan 
o Vraag oudergeleding: Bewegingsonderwijs en sport  

Voor de ouders en de MR Oudergeleding is dit een belangrijk onderwerp dat in het 
Schoolplan onvoldoende wordt uitgewerkt. De MR Oudergeleding vraagt de school op 
dit onderwerp in het Schoolplan een concretere ambitie en plan te formuleren.  

o Reactie school Onze vakdocent geeft sinds vorig jaar buitensportlessen die de school 
zelf betaalt omdat we het belang er van zien. Kinderen krijgen zo een breder aanbod in 
bewegingsonderwijs. De school heeft op dit moment bewegingsonderwijs niet als 
prioriteit, waardoor er geen concreet ambitieplan wordt geschreven. Wellicht ligt hier in 
de toekomst een mooie taak voor de vakdocent?  

o De MR Oudergeleding wil graag dat in het Schoolplan duidelijk wordt hoe het 
bewegingsonderwijs wordt georganiseerd en dat de uitspraak “De school heeft op dit moment 
bewegingsonderwijs niet als prioriteit” wordt opgenomen en vooral wordt verduidelijkt. Wat 
heeft er precies geen prioriteit en wat kunnen ouders wel van de school verwachten in de 
komende vierjaar?  
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Engels 
Janine geeft ter vergadering een uitgebreide toelichting op de eisen die het VO aan het onderwijs Engels 
in het PO stelt en geeft aan dat IJsselhof-leerlingen niet onder het gemiddelde scoren.  
De MR Oudergeleding geeft aan dat het passend zou zijn als deze uitgebreide toelichting terugkomt in 
het Schoolplan.  
 
Ouderbetrokkenheid en communicatie 
De MR Oudergeleding heeft de school gevraagd het onderwerp Ouderbetrokkenheid breder uit te 
werken in het Schoolplan dan nu het geval is. Enkele voorbeelden hierbij zijn het gebruik van het 
Ouderportaal, het schrijven van een communicatiestrategie of communicatieplan richting de 
ouders/verzorgers. 
De school heeft dit verzoek nu niet gehonoreerd. De MR Oudergeleding vraagt de school dan om toe te 
zeggen om dit onderwerp volgend schooljaar hierop een plan te maken en dat toe te voegen aan het 
Schoolplan. 
 
De MR Oudergeleding zegt toe in te stemmen met het Schoolplan als deze wijzigingen naar 
tevredenheid worden doorgevoerd. Actie Annemiek/Johan_vD. Marja geeft aan de wijziging z.s.m. door 
te voeren. Actie Marja.  
 
De MR Personeelsgeleding stemt in met het Schoolplan inclusief de wijzigingsverzoeken vanuit de MR 
Oudergeleding. 
 
Overige genoemde aandachtspunten: 

o Uit het Schoolplan blijkt onvoldoende dat methodieken vernieuwd worden. Een methodiek 
wordt voor acht jaar aangeschaft, maar uit de tekst blijkt niet dat methodieken daarna 
heroverwogen worden.  

o Het is duidelijk dat het Schoolplan is geschreven door de verschillende verantwoordelijkheden 
met passie voor hun onderwerp. Tegelijkertijd mist er samenhang in het plan. Onvoldoende 
wordt duidelijk welke overkoepelende speerpunten of uitgangspunten leidend zijn geweest bij 
het opstellen van dit plan.  

8. Jaarplan 2019-2010 

Het Jaarplan is een concept, het staat formeel op de agenda in september. 
De MR geeft een paar aandachtspunten mee, actie Marja: 

o Maak een concrete planning voor de ouderbetrokkenheid-evenementen. 
o De aandachtspunten zoals onder agendapunt 7 geformuleerd voor het Schoolplan gelden ook 

voor het Jaarplan. graag hierin ook meenemen. 
Feedback per email naar Alie nog steeds welkom, hoe eerder hoe beter. 

9. Vakantierooster + margedagen 

De gehele MR geeft een positief advies voor het voorstel en de MR Personeelsgeleding stemt in met het 
voorstel. 



MR-overlegvergadering 25 juni 
Notulen – concept 

  

 

Notulen MR 20190625 - concept – pagina 5 van 8 

 

10. Schoolgids 

De formele instemming met de Schoolgids is geagendeerd in de eerste MR-vergadering van september.  
 
De MR vraagt aandacht voor  

o het ouderportaal; dat wordt nu niet genoemd in de Schoolgids 
o bewegingsonderwijs; daar is nu slechts voor groep 3-8 heel beknopt iets beschreven. 

 
De plattegrond wordt nog aangepast 

11. Evaluatie gymnastiekonderwijs 

Janine koppelt organisatie gymnastiek onderwijs en beweegredenen om in het park te sporten terug aan 
de vergadering: 

 De groepen 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs van de eigen leerkracht. Niet van de 
vakleerkracht. 

 De groepen 3 tot en met 8 krijgen 1 keer per week bewegingsonderwijs van de vakleerkracht en 
1 keer per week van de eigen leerkracht. Wanneer een leerkracht niet bevoegd is om 
bewegingsonderwijs te geven dan geeft een andere leerkracht deze les. 

 Bewegingsonderwijs wordt gegeven in de gymzaal, bij SVI (door de vakleerkracht) en in het park. 

 In leerteam 3/4 wordt bij de les van de eigen leerkracht zowel in de zaal als in het park gesport. 

 In leerteam 5/6 wordt bij de les van de eigen leerkracht (bijna) altijd in de zaal gesport. 

 In leerteam 7/8 wordt er zowel in de zaal als in het park gesport. 

 Wanneer er gekozen wordt om in het park te sporten dan zijn hier o.a. de volgende 
beweegredenen voor: 

- Sporten samen met een andere groep. Groepsvorming. Sociaal emotionele 
ontwikkeling. 

- Andere sport- en spelactiviteiten aanbieden. Activiteiten en materialen die leerlingen 
ook in de pauzes kunnen doen en gebruiken. 

- Themalessen: bijv. mikken, samenwerking. 
- Sommige leerlingen zijn tijdens spel in het park actiever betrokken dan wanneer ze in de 

zaal sporten. 
- Kennismaken met spelen en sporten in het park (geldt vooral voor de groepen 3 en 4). 
- Vanuit pedagogisch en sociaal emotioneel oogpunt wordt er soms door een leerkracht 

de keuze gemaakt om in het park te gaan sporten en/of spelen i.p.v. te sporten in de 
zaal. 

 
Een lid van de personeelsgeleding geeft aan dat vragen over het onderwijs primair aan de leerkrachten 
gesteld kunnen worden. Dat deze stap hier niet is gezet en dat het onderwerp direct in de MR aanhangig 
is gemaakt wordt als een onjuiste procedure en ook als onprettig ervaren; niet alleen door het lid dat dit 
punt nu maakt,  maar ook door collega’s. 
 
Vanuit de Oudergeleding wordt erkend dat de MR er niet toe dient om zorgen of klachten van 
individuele ouders te bespreken. De MR Oudergeleding is eveneens van mening dat hier slechts een 
toetsende vraag is gesteld. Zij is van mening dat het de MR vrij staat, dat het zelfs één van de taken van 
de MR is om dit type vragen te stellen aan de school. Omdat de school de vraag vanuit de MR goed kon 
plaatsen, heeft de school aangeboden dit te evalueren.  
 
Annemiek geeft aan dat ze ook tussendoor beschikbaar is om kwesties als deze te bespreken en hoopt 
dat daar een volgende keer dan ook gebruik van wordt gemaakt. 
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12. Planning MR 2019/2020 

De planning wordt vastgesteld met één wijziging: dinsdag 16 juni wordt donderdag 18 juni. Annemiek 
geeft aan dat essentiële trainingsavonden vanuit haar werk ook op donderdagavond gepland gaan 
worden en dat daar overlap kan ontstaan. Afgesproken wordt om dan de ruimte te nemen de planning 
waar nodig aan te passen. 
 
De volgende vergaderdata zijn gepland:  

 donderdag 26 september 2019;  

 donderdag 7 november 2019;  

 donderdag 12 december 2019;  

 donderdag 30 januari 2020;  

 donderdag 12 maart 2020;  

 donderdag 23 april 2020 en  

 donderdag 18 juni 2020. 

13. Verkiezingen MR-oudergeleding 

Er heeft zich één kandidaat gemeld voor de ontstane vacature in de MR Oudergeleding. Dit maakt dat er 
geen verkiezingen georganiseerd te worden. Marco Bleumer zal Gerben Tuin opvolgen als lid van de 
MR-Oudergeleding. 
 
Voorzitter Annemiek dankt Gerben voor zijn inzet en inbreng in de afgelopen drie jaar en verwelkomt 
Marco als nieuw lid. Zij biedt beiden een bos bloemen aan. 
 
Gerben geeft aan dat de drie jaar in de MR als zeer leerzaam en interessant heeft ervaren. De 
mogelijkheid te hebben een kijkje in de keuken te nemen heeft hem zeer geboeid. De samenstelling van 
de MR is in de drie jaar erg gewijzigd; alleen Alie en Jeannette zaten drie jaar geleden ook al in de MR. 
Gerben geeft ook aan dat de samenwerking tussen de MR en de school minder uit de verf is gekomen 
dan hij vooraf had gehoopt. De keuze voor een “benen-op-tafel-sessie” wordt door hem dan ook 
onderschreven. Als hij aangeeft het jammer te vinden daar niet meer bij te zijn, oppert Annemiek om 
hem toch uit te nodigen als ervaringsdeskundige.  
 
Marja geeft aan de samenwerking met Gerben zeer gewaardeerd te hebben. Zijn nuchtere kijk op de 
zaak was vaak prettig en een alternatieve invalshoek. Met goede kennis van zaken over het functioneren 
van de MR had Gerben vaak een hele praktische en ook wel relativerende inbreng.  
 
Marco Bleumer geeft aan er veel zin in te hebben. Vanwege een druk gezinsleven met twee werkende 
ouders lukt het vaak niet goed om overdag een steentje bij te dragen als ouders. Het leek hem, ook met 
ervaring als lid van de ondernemingsraad bij een vorige werkgever, mooi om dan als MR-lid iets bij te 
dragen aan de school. Marco geeft aan er naar uit te zien om mee te denken in besluitvorming en de 
argumenten hierbij.  

14. Rondvraag 

Marco_M geeft aan op zich te nemen dat de MR-wervingsposters verwijderd worden. Actie Marco_M 
 
Marco_M geeft aan dat de communicatie over de keuze om buitenspeelgoed voor de school als goed 
doel te kiezen beter had gekund. Als je er een vraag over stelt, krijg je een mooi antwoord, maar de 
aanvankelijke communicatie was onhandig. Marja geeft aan dat het punt terecht is en zorgt dat er 
volgende keer beter opgelet wordt.  
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Johan_vD geeft nog aan dat in de Schoolgids staat dat vanuit de vrijwillige bijdrage voor de TSO 
buitenspeelgoed betaald wordt. Dat kan wellicht nog aanvullende vragen op gaan roepen. 
 
Marco_B: 10-minuten-gesprekken zijn facultatief, maar op het moment dat je de keuze moet maken zijn 
de rapporten zijn nog niet beschikbaar. Dat is niet helemaal de handige volgorde. School onderkent dat, 
maar geeft ook aan dat het niet haalbaar is dat om te draaien. Wellicht iets om via ouderportaal te 
regelen, onderdeel van de werkgroep Ouderbetrokkenheid. De werkwijze is nu dat de leraar kan 
aangeven dat een gesprek wordt aanbevolen. 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:26 uur. 
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Actielijst 

Nummer Actie Actiehouder Status Toelichting 

201905_07 Aanpassen en tijdig verspreiding 
wervingsformulier MR-oudergeleding 

Johan_vD Gereed  

201905_10 Aanpassen Protocol Buitenschoolse Activiteiten 
m.b.t. busvervoer schoolreis 

Marja Gereed  

201905_02 Beantwoorden vragen oudergeleding over 
Schoolplan 

Marja Gereed  

201901_02 Delen tussenevaluatie werkdrukgelden met MR Marja Gereed  

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

Marja Gereed  

201903_02 Opstarten verkiezingen MR oudergeleding Johan_vD Gereed  

201905_01 Samenvatting Schoolplan t.b.v. Ouderraadpleging Gerben Gereed  

201905_05 Samenwerking met armoederegisseur Marja Gereed Ligt bij IB-ers 

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

Marja Gereed  

201905_03 Formuleren vragen MR-oudergeleding m.b.t. 
Jaarplan 2019/2020 

Johan_vD Vervallen  

201905_04 Verzamelen commentaar op 
jaarverslag/jaarplan/Schoolgids per email 

Alie Gereed  

201905_06 Evalueren uitvoering gymonderwijs vs buiten 
spelen en evalueren communicatie hierover 

Inge/Janine Gereed  

201905_09 Voorstel voor werkwijze en planning 
ouderraadpleging wijziging schooltijden 

Marja Gereed  

201901_03 Agenderen RI&E-evaluatie in 2019/2020 Annemiek,  
Marja 

Loopt  

201811_05 Plan bespreking begroting 2020 Annemiek,  
Marja 

Loopt  

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

Marja Loopt  

201905_08 Terugkoppelen en opvolgen wens oudergeleding 
om eerder betrokken te zijn aan Marja 

Annemiek Loopt  

201906_01 Ontbrekende eindevaluaties toevoegen aan 
Jaarverslag 

Marja Nieuw  

201906_02 Aanpassen Schoolplan op de aandachtspunten 
Engels, bewegingsonderwijs, plan 
Ouderbetrokkenheid 

Marja Nieuw  

201906_03 Formaliseren instemming MR-Oudergeleding op 
Schoolplan 

Annemiek, 
Johan_vD 

Nieuw  

201906_04 Aanpassen Jaarplan op de aandachtspunten 
Engels, bewegingsonderwijs, plan 
Ouderbetrokkenheid 

Marja Nieuw  

201906_05 Feedback per email naar Alie op Schoolgids, 
Jaarplan, Jaarverslag 

Allen Nieuw  

201906_06 Zorgen dat MR-verkiezingsposters verwijderd 
worden 

Marco_M Nieuw  

 


