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Notulen MR vergadering 
extern gedeelte 

d.d. 08-12-2017 
 
Notulen : Maaike 
Plaats  : hal       
Tijd  : 20.00-21.00 
     

 onderwerp  

  Aanwezig: Ferdinand, Sladjana, Najat, Kevser, Kadir, Lucienne, 
Matthijs, Jill, Maaike 
Afwezig: Jill 
 

 Voorstellen Nieuw PMR lid 
Aruna Rosiek, moeder van Shivaya uit groep 3: stelt zich voor.  
 

1 Notulen Op de website zijn headlines (een tekst die door het beeld loopt). Er 
staat sinds 8-12-2017 dat ouders altijd kunnen aanschuiven bij het 
externe (openbare) gedeelte. Op de website staat tevens informatie 
over de MR, de tijden en de nieuwe samenstelling. 
De volgende keer zal het ook in de nieuwsbrief en op facebook 
komen om meer ouders te bereiken. 
 
Jill is penningmeester onder voorbehoud. Zij staat deze taak graag 
af. Kadir zal deze taak op zich nemen. Afspraak: Kadir is 
Penningmeester van de MR. 
Kevser zal dit aanpassen in het huishoudelijk reglement en 
Ferdinand op de website. 
 
De actiepunten worden langsgelopen en aangepast. 
 

2 
 

Mededelingen 
directie 

Er zijn leuke dingen te melden. Wij staan hoog in de RTL-nieuws 
rapportcijfers. De Vier Windstreken heeft een 8,0 gekregen. We 
staan in de top 10 van Amsterdam, 2e van Amsterdam Noord en de 
1e in de Banne.  
 
Uitbreiding LB functies 
Er is een gesprek geweest met P&O. De wens van de school is om 
een aantal functies beter te honoreren (LB functie). Het ministerie 
legt de lat op 40% van het totale lerarenbestand. Op dit moment 
zijn er 4 LB leerkrachten, dit zouden er ongeveer 11 moeten zijn.  
Het toekennen gaat op basis van een voordracht van de directie. 
Dat gaat nog in de MR komen en later in het team.  
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Er zijn namen genoemd bij het bestuur. Het bestuur omarmd het en 
zien het als beloning/stimulans voor de leerkrachten. Het aantal LB-
leerkrachten is binnen de stichting nog niet zo groot. Wellicht komt 
er in februari een voordracht in de MR en het team. 
 

3 Schoolbegroting Najat heeft een vraag over de ouderbijdrage op pagina 8 
 
Waar bestaat de ouderbijdrage uit? Het is een hoog bedrag. 
Ferdinand: Het bestaat uit 2 onderdelen: de ouderbijdrage en het 
schoolreisje. 
Het is voorzichtig begroot, omdat een groot deel de ouderbijdrage 
niet betaald. Openbare scholen mogen het niet verplichten.  
 
Najat vraagt zich af of de kosten van de voorschool er ook in 
opgenomen zijn. Ferdinand: Er komt vanuit de voorschool een 
bijdrage.   
 
Ferdinand heeft nog een opmerking over de begroting. De 
begroting is op basis van een negatief resultaat. De school heeft 
altijd een positief eindresultaat, volgend jaar in de min. Dit heeft te 
maken met het leerlinggewicht.  
Het 'gewicht' houdt in dat een leerling op basis van bepaalde 
wettelijke criteria wordt 'gewogen'. Het gewicht van een leerling 
bepaalt de subsidie die een school voor de leerling krijgt. Het 
gewicht van een leerling wordt berekend op basis van het 
opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. Er zitten in groep 8 veel 
leerlingen met een hoog leerlinggewicht, in de instroomleerlingen 
zitten leerlingen met minder leerlinggewicht. Daardoor komt er 
minder geld binnen.  
 
Een opvallend verschil zijn de schoonmaakkosten. Dat komt omdat 
vorig jaar de schoonmaak van de gymzaal niet begroot was. Onder 
schoonmaakkosten vallen ook alle schoonmaakmiddelen, 
toiletpapier, etc. Het contract met MAS loopt af. Er volgt een nieuwe 
aanbesteding waarbij kwaliteit het uitgangspunt is, aangezien er 
veel klachten zijn over de schoonmaak. 
 
De gespecificeerde begroting zal Ferdinand nog doorsturen naar de 
MR leden. 
 

4 Invoeringsplan 
overlegmodel 

Vorig schooljaar is voor het basismodel gekozen. Dat was ook de 

voorkeur van de directie. Er is nog niet aan het team gevraagd wat 

er nu van gevonden wordt.  

Het overleg model wordt aangegaan voor 3 jaar. Het is de vraag 

aan de leerkrachten of zij meer zien aan het overlegmodel dan het 
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basismodel.  

Lucienne: Er kan pas gekozen worden als er iets te kiezen valt. Er 

moet een plan gemaakt worden.  

Ferdinand: waarschijnlijk zal de directie komen met het idee om nog 

een keer het basismodel te kiezen. Ferdinand zou graag willen 

weten hoe het team er over denkt.  

De directie ziet nog niet de meerwaarde van het overlegmodel. Wat 

levert het de school op?  

Lucienne: er zijn voor de leerkrachten meer voordelen aan het 

overlegmodel dan voor de directie.  

Ferdinand en Lucienne zijn nieuwsgierig hoe het op andere scholen 

verloopt. Lucienne gaat het in de GMR vragen. 

We moeten oppassen dat we hier niet weer te laat mee starten, 

zoals vorig jaar. 

 

5 Bestuurlijk jaarplan 
op schoolniveau 

Tijdens het interne gedeelte van de MR vergadering zijn ale 
ambities in de kolom “resultaatverplichting”  langsgelopen. Er zijn 
voor Ferdinand opgesteld om tijdens het externe gedeelte te 
bespreken. 
 
Een veilige school 
-punt 2: wanneer komt de analyse van de vragenlijst ‘veiligheid’ in 
de agenda van de MR ? 
Ferdinand verwacht in februari de rapportage. Dus op de volgende 
vergadering. 
 
Sturen op kwaliteit 
-Punt 1: Voldoen we aan de minimumeisen van de inspectie? 
Ja, het inspectiekader is gewijzigd. De bestuurder is nu de inspectie. 
Zij bezoekt de scholen 2x per jaar en doet verslag aan de 
inspecteur. Zij zorgt voor zicht op de kwaliteit.  
 
-Punt 4: Hebben wij een document om de onderwijskwaliteit te 
bewaken? Wanneer wordt dit in de MR besproken? 
Het bestuur wil een diepere analyse van de resultaten. Wij houden 
ons al aan de PDCA cyclus. De bestuurder zou graag willen dat we 
de M toetsen nog beter analyseren. Op de vergadering van 24 mei 
zou dit besproken kunnen worden.  
 
-Punt 5: Participeren wij in externe audits?  
Wij participeren niet op dit moment. Wij doen een zelfevaluatie.  
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-Punt 6: Zijn de klassenbezoeken al ingepland? 
Nee 
 
ICT 
-Punt 3: Is er een scholingsplan? 
Niet af, Boudewijn is er mee bezig. 
-Punt 4: Is er een taakomschrijving van ICT-coördinator? 
Ja, die is er wel. Ferdinand gaat op zoek. 
 
Gesprekkencyclus: 
- 
 
Ziekteverzuim 
-Punt 1: Is er een aanpak? 
Er is een bestuursbrede aanpak. Directie is daar in geschoold.  
 
-Punt 3: is er een ambitie geformuleerd? Op dit moment is ons 
ziekteverzuim laag. 
 
Passend aanbod 
 
Aantrekkelijke school om op te werken 
-Punt 2: is er een vragenlijst uitgezet? Nee. Et bestuur is bezig de 
begeleiding van startende leerkrachten te optimaliseren. 
-Punt 3: Hoe zet je de functiemix in om de ontwikkeling van 
leerkrachten te stimuleren? Dat zijn de LB functies. 
 
Educatief Partnerschap 
-Punt 1: Is er een vorm van educatieve samenwerking vastgesteld? 
Wanneer komt het in de MR? 
Er is geen beleidstuk. Er zijn nu kleine stukjes beschreven. Volgens 
het jaarplan moet dit nog gebeuren. 
-Punt 2: Is er een visie op de leerlingraad? Op welke onderwerpen? 
Is deze al vertaald naar een werkwijze? 
Besproken in de stuurgroep. Beleidstukken opgevraagd bij andere 
scholen. Dit zal wel gaan gebeuren. 
 

6 Rondvraag Geen rondvraag 

 
 


