
MR-overlegvergadering 16 mei 2019 
Notulen – vastgesteld 

  

 

Notulen MR 20190516 - vastgesteld – pagina 1 van 6 

 

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

Johan van Dijkhuizen, secretaris 
Johan van Lenthe 
Marco Morélis 

Miranda Binnendijk 

Afwezig Jeannette Boesjes   

Gast Marja Heerdink, directie 
Margreet Arendsen, stagiaire 

 

Samenvatting MR-overlegvergadering en MR-vergadering 16 mei 2019 

De school vertelt dat er meer aanmeldingen van kleuters zijn dan oorspronkelijk voorzien en heeft een 
extra aanvraag gedaan bij OOZ. 
We bespreken de werkwijze van het betrekken van ouders bij het schoolplan 2019-2023 en ook de 
werkwijze van het raadplegen van de ouders over een voorgenomen wijziging in de schooltijden. 
De MR zoekt een opvolger voor Gerben Tuin en heeft haar wervingscampagne en de verkiezingen 
voorbereid.  
De MR-oudergeleding heeft de wens om eerder betrokken te worden bij de plannen die de school 
smeedt en heeft samen met de personeelsgeleding besproken hoe dat voor elkaar te krijgen. Naar 
aanleiding daarvan heeft de MR ook wat breder stilgestaan bij haar functioneren.  

Agendapunten 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen en actielijst MR-overlegvergadering 21 maart 
4. Schoolplan – voortgang 
5. Jaaragenda 
6. Schooltijden & vakantierooster 
7. Rondvraag MR-overlegvergadering 
8. Sluiting MR-overlegvergadering 
9. Notulen MR-vergadering 21 maart & Notulen MR-vergadering 8 april 2019 
10. Verkiezingen MR-oudergeleding 
11. Betrokkenheid MR in schoolplannen 
12. Rondvraag MR-vergadering 
13. Sluiting MR-vergadering 
 

MR-overlegvergadering 

1. Opening  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Jeannette heeft zich afgemeld. Speciaal welkom voor 
Margreeth Arendsen die een opleiding tot schoolleider volgt, bij de IJsselhof stage loopt en één of 
meerdere vergaderingen zal aansluiten. 
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2. Mededelingen 

a) Ingekomen 
post 

Mail OOZ over begroting ter kennisgeving meegestuurd.  

b) Team Vorige week is de peuterontdekgroep gestart met drie kleuters, nu nog te weinig, 
Aanbod is twee dagdelen extra voor kinderen van ruim drie jaar, die klant zijn van 
Doomijn. 
 
Volgend jaar start de IJsselhof met 62 kleuters, meer dan aanvankelijk gedacht, en 
heeft een aanvraag gedaan voor een derde kleutergroep. Omdat OOZ eerder al 12,5 
groepen naar boven naar 13 groepen heeft afgerond, is het niet zeker dat dat 
gehonoreerd gaat worden. Als dat niet gehonoreerd wordt, wordt het opnieuw 
puzzelen. 
 
Hek; er komt een hek aan beide zijden van het schoolplein dat makkelijk open en 
dicht kan als de peuters en kleuters buiten zijn, zodat het voetpad ook openbaar 
toegankelijk blijft. 

c) OR Werving lijkt goed te gaan. De OR is actief! Andere, meer projectmatige, inzet van 
vrijwilligers gekozen; dat lijkt goed te werken. 

d) GMR Zoekt nog leden. Werving via school/Parnassys. 

e) Overig Verzoek om binnen de twee uur af te ronden. 

3. Notulen en actielijst MR-overlegvergadering 21 maart 

Na correctie van enige typefouten worden de notulen vastgesteld.  

4. Schoolplan – voortgang 

Voortgang is conform planning. Eerste concept Schoolplan wordt uitgedeeld aan oudergeleding.  
Gerben maakt een samenvatting van het schoolplan om de ouders wat te ontlasten. Actie Gerben. 
Marja zorgt dat de vragen van de oudergeleding tijdig beantwoord zijn. Actie Marja. 

5. Jaaragenda 

Doordat formatieplan en plan van aanpak werkdrukgelden doorschuiven, wordt de agenda voor 25 juni 
erg vol. Vandaar een heroverweging van de jaaragenda. 
 
Conclusie is dat we er voor kiezen om beide doorgeschoven agendapunten en het agendapunt van het 
schoolplan te agenderen op de agenda van 25 juni, maar dat we dan wel een half uur eerder starten.  
 
Gerben stelt voor om voor het jaarverslag de werkwijze van het formuleren van vragen te hanteren en 
niet het gehele jaarverslag pagina voor pagina te bespreken. Actie Johan  
 
Marco suggereert om commentaar op de documenten jaarverslag/jaarplan/schoolgids al eerder te 
verzamelen. Actie Alie. 
 
Voor het jaarplan geldt instemmingsrecht door de MR. 
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6. Schooltijden & vakantierooster 

De MR-oudergeleding geeft aan dat de opzet zoals gepresenteerd in de opzet door school onvoldoende 
representatieve informatie gaat opleveren.  
De ouderraadpleging moet uitgebreider, mensen moeten kunnen aangeven ja/nee/geen voorkeur. Dat 
kan schriftelijk of digitaal. Zorg voor een systeem dat mensen niet meerdere keren kunnen stemmen. 
Geef mensen de mogelijkheid om meer informatie om te vragen met een informatieavond of een 
inloopspreekuur. De communicatie met de achterban kan beter te zwaar dan te licht aangezet worden.  
 
Actie Marja maakt voorstel voor de werkwijze en legt die voor aan de MR-oudergeleding. Deze 
ouderraadpleging is immers ook belangrijke input voor de MR-oudergeleding.  
 
Tip is nog om ook de appgroepen te gebruiken. 
 
De MR-oudergeleding reserveert woensdag 5 juni om 8:30 tijd in de agenda voor een eventuele extra 
vergadering hierover.  

7. Rondvraag MR-overlegvergadering 

 Marco: hoe staat het met de CITO-eindtoets is? 536,7 voor IJsselhof, landelijk 536,1. 

 Annemiek: wat is het beleid t.a.v. schoolfruit. Het is op zich wel een mooi initiatief maar te 
arbeidsintensief en er werd ook veel fruit weggegooid. 

 Annemiek: hoe is de samenwerking met de armoederegisseur? Marja: de IB-ers zijn er mee 
bezig; wordt later vervolgd. Actie Marja 

 Marco adviseert de school om buschauffeurs aan de afspraken te houden m.b.t. het afzetten 
van kinderen bij school. Opstappen bij IJsselhof, afzetten bij de school. Dat ging de laatste keer 
niet goed. Marja geeft aan dat het protocol buitenschoolse activiteiten hierop wordt aangepast. 
Actie Marja.  

 Johan_vD: op basis van observatie in één groep de vraag of het wel goed gaat met het 
gymonderwijs? Laatste weken was er wel regelmatig wat. Er wordt veel buiten gespeeld; maar is 
dat ook hetzelfde als gym. Bovendien communiceert de school dan zelf dat de gym niet door 
gaat, we gaan buiten spelen. Actie Inge/Janine om zowel gymonderwijs als communicatie 
hierover te evalueren. 

8. Sluiting MR-overlegvergadering 

Deel I van de vergadering, de MR-overlegvergadering, wordt gesloten om 21:01. Marja en Margreet 
verlaten de vergadering.  

MR-vergadering 

9. Notulen MR-vergadering 21 maart & Notulen MR-vergadering 8 april 2019 

Notulen vastgesteld en goedgekeurd. Alle acties van de vergadering van 8 april zijn afgerond. 

10. Verkiezingen MR-oudergeleding 

Annemieke Bakker is aanspreekpunt vanuit de school. Alie communiceert dat met Annemieke. 
Johan_vD past het wervingsdocument aan (de hyperlinks aanpassen, de spelfouten en voegt 
telefoonnummers toe). Actie Johan 
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11. Betrokkenheid MR in schoolplannen  

Betrokkenheid 
De personeelsgeleding is als vanzelfsprekend goed betrokken bij de planvorming van de school door de 
werkwijze die de school hanteert met expertteams en leerjaarteams. De oudergeleding vindt dat zij vaak 
laat in het proces betrokken wordt en ziet graag dat de school met een planning komt en wat meer op 
hoofdlijnen de plannen samenvatten. De werkwijze, zoals nu ook gehanteerd bij het schoolplan, waarbij 
de (oudergeleding van de) MR enkele gerichte vragen formuleert aan het bevoegd gezag bevalt tot nut 
toe goed. Actie Annemiek om dit met Marja te bespreken en verder te brengen. 
 
Samenwerking geledingen 
Een risico van deze gang van zaken is soms dat de oudergeleding en de personeelsgeleding in de praktijk 
meer tegenover dan naast elkaar komen te staan. De personeelsgeleding is dan op inhoud zo betrokken 
bij de door de school gepresenteerde plannen, dat zij zich meer naast het bevoegd bezag positioneert 
dan naast de oudergeleding van de MR, als die laatste vragen op opmerkingen heeft. Dat is wel iets om 
in de gaten te houden in het vervolg. 
 
Rol oudergeleding 
Dat roept ook de vraag op wat de rol van de oudergeleding dan precies is. De oudergeleding kan in ieder 
geval de school goed helpen in communicatie met de ouders en heeft een duidelijke inhoudelijke rol als 
het gaat om besluiten die de ouders direct aan gaan, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van schooltijden. 
De rol van de oudergeleding gaat, aldus ook vastgelegd door de wetgever, nog wel verder dan deze 
twee punten. Daar heeft, zo lijkt het, zowel de school als de personeelsgeleding van de MR een wat 
smallere taakopvatting van de rol van de oudergeleding dan de oudergeleding zelf. Dat vraagt van 
onderwerp tot onderwerp nog wel de nodige aandacht. 
We concluderen dat het erg waardevol is dat we dit in alle openheid met elkaar uitwisselen en die 
kennis van en begrip voor elkaars zienswijze zal in de toekomst ook gaan helpen, zo voorspellen we. 
 
Rol personeelsgeleding 
Doordat het personeel zo betrokken is bij de ontwikkeling van plannen, ontstaat eigenlijk ook de situatie 
dat het vooraf al duidelijk is dat de personeelsgeleding positief adviseert of instemt en dat daar bij het 
maken van de planning ook al van uit wordt gegaan.  
De oudergeleding geeft aan dat deze harmonie op zich geen probleem is, maar waarschuwt er wel voor 
dat de rolverdeling tussen bevoegd gezag en de personeelsgeleding van de MR ook moet functioneren 
als de harmonie in een casus een keer zou ontbreken. 

12. Rondvraag MR-vergadering 

Geen. 

13. Sluiting MR-vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:32 uur. 
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Actielijst 

Nummer Actie Actiehouder Status Toelichting 

201804_05 Uitwerken enquête onder ouders 
 

Marja Gereed  

201809_02 Bekijken HR GMR en HR MR en 
formuleren voorstel 

Johan_vD Gereed  

201812_04 Herplannen advisering MR op 
Schoolondersteuningsprofiel 

Annemiek, 
Marja 

Gereed Geagendeerd voor 
september 2019 

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

Marja Gereed N.a.v. gesprek met TSO 

201811_05 Plan bespreking begroting 2020 Annemiek,  
Marja 

Loopt  

201901_02 Delen tussenevaluatie werkdrukgelden 
met MR 

Marja Loopt  

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

Annemiek,  
Marja 

Loopt Doorschuiven naar 
volgend schooljaar, 
nader te bepalen. 

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

Marja Loopt  

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

Marja Loopt  

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

Marja Loopt Leerlingenraad (groep 5-
8) en TSO doen dit 
separaat. Maar dit raakt 
niet groep 1-4. 

201903_02 Opstarten verkiezingen MR oudergeleding Johan_vD Loopt  

201905_01 Samenvatting Schoolplan t.b.v. 
Ouderraadpleging 

Gerben Nieuw  

201905_02 Beantwoorden vragen oudergeleding over 
Schoolplan 

Marja Nieuw  

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

Johan_vD Nieuw  

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

Alie Nieuw  

201905_05 Samenwerking met armoederegisseur Marja Nieuw  

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

Inge/Janine Nieuw  

201905_07 Aanpassen en tijdig verspreiding 
wervingsformulier MR-oudergeleding 

Johan_vD Nieuw  

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

Annemiek Nieuw  

201905_09 Voorstel voor werkwijze en planning 
ouderraadpleging wijziging schooltijden 

Marja Nieuw  

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

Marja Nieuw  
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