
Notulen MR vergadering 1 april 2019 
 
 
Aanwezig: Winnie Teunissen, Caroline Kaptijn, Joost Mors, Niels Schieman en Sanneke Potgiesser 
Afwezig: Emanuelle Commandeur en Robert van den Bout 
 
Agenda: 

Klas 5a 
Werkverdelingsplan 
Voorstel aanpassing vervangsbeleid 
Financiële update 
Evt. vragen inspectierapport 
Evt vragen bijscholingstraject 
Mondige ouders 
Functioneringsgesprekken 
Rondvraag 

 
Klas 5a – De medische situatie van de leerkracht is nog onzeker. Gelukkig kan Gunnar haar 
blijven vervangen. De oudergesprekken zijn door Gunnar en Lot samen gedaan en zijn goed 
verlopen. Zorg om achterblijven niveau is er nog steeds bij diverse ouders en dit is onder de 
aandacht van de school. 
 
Werkverdelingsplan – In de CAO Primair Onderwijs zijn nieuwe afspraken gemaakt over de 
werkverdeling. Deze gaan per augustus 2019 in. Niels gaat dit voorstel vergelijken met het 
huidige taakbeleid en dit aankondigen in de wekelijkse nieuwsbrief voor de leerkrachten. 
 
Voorstel aanpassing vervangsbeleid – Wanneer er bij ziekte geen vervanging is te regelen, 
worden de kinderen verdeeld in de parallelklas, de klas erboven en eronder. Dit is echter een 
enorme verzwaring voor het team. Voorstel is: indien mogelijk blijft het kind thuis, de rest 
verdelen. Dit voorstel komt in de aankomende maandbrief voor de ouders. Wanneer er 
bezwaar is, kunnen de ouders mailen naar de MR. 
 
Financiële update – Er moet een structureel plan komen om het te kort in de begroting weg 
te werken. De meest reële optie is om naar klassen te gaan met 27 kinderen ipv 26. Dan is 
het te kort in 2022 weer weg. Een andere optie is om te bezuinigen in de taakstelling. 
 
Evt. vragen inspectierapport – geen verdere vragen 
 
Evt. vragen bijscholingstraject – Verschuift naar volgende vergadering. Niels mailt het plan 
van aanpak rond. 
 
Mondige ouders – wordt volgende vergadering besproken 
 
Functioneringsgesprekken – Worden vanaf dit jaar ontwikkelingsgesprekken. De 
teamleiders moeten uiteindelijk deze gesprekken gaan voeren. Wanneer alle gesprekken zijn 
geweest, evalueert Niels dit met de PMR. Voorstel definitieve aanpassing komt begin 
volgend schooljaar in de MR vergadering. 
 
Rondvraag – *Aan PMR: houd instemmingsplicht in de gaten. 

          *Notulen korter en uiterlijk een week na de vergadering rondsturen   
                                  *Volgende vergadering is dinsdag 21 mei om 19.30 uur. 


