
Notulen MR      07-05-2019 

1. Opening 

Welkom aan Gianna. Zij neemt Nicole tijdens haar afwezigheid waar.  

 

2. Vaststellen agenda 

Nieuwe zorgplan: dit wordt besproken op donderdag 16 mei in het team en op 13 juni volgt 

instemming in MR. Bij Zorgplan hoort ook het schoolondersteuningsplan (SOP), die hebben 

we wel ontvangen, maar staat niet op de agenda. Ook dit document wordt 16 mei in het 

team besproken en 13 juni in de mr.  

 

3. Vaststellen notulen 

Notulen zijn akkoord en staan op de website.  

 

4. Binnengekomen en uitgaande post  

Er is geen post binnen gekomen.  

 

5. Vanuit Directie 

 

Schoolplan – Meerjarenplan (WMK) 

A.s. hebben Robert en Ricky donderdag weer scholing hierop. Agenderen voor de 

volgende/laatste agenda. Directeuren worden nu geschoold in het maken van een plan 

WMK. Schoolplan van 2019-2023.  Wat is de rol vanuit de MR: instemmingsrecht. 

Tevredenheid ouders/team/leerlingen: analyse is nog niet gemaakt. 

 

-Crisis-noodcommunicatie nav vraag Jimmy 

Incidenten worden geregistreerd. Er worden ontruimingsoefeningen georganiseerd, in 

principe wordt dit door de BHV’ers georganiseerd. BHV’ers worden jaarlijks geschoold. Het is 

wel goed om het protocol nog even op te halen en te zorgen dat nieuwe collega’s er van op 

de hoogte zijn.  

 

-Personele ontwikkeling/formatie 

Robert is er vanaf nu tot aan de zomervakantie fulltime. Opleiding van Ricky is nu bijna 

afgelopen en is dus meer aanwezig op de dinsdagen. Astrid heeft afscheid genomen en Arda 

Disveld gaat ondersteunen op school voor een aantal uren in de week. 

 

Formatie/VVE en schakelklas:  

Er is contact tussen Ricky en P&O, om te kijken of formatie vastgesteld kan worden. Ricky 

heeft daar nog geen antwoord op gekregen, het streven was na de meivakantie. Het plaatje 

had al rond moeten zijn. Formatie is op basis van de begroting. Gevraagd aan Sander 

Bisschop om de begroting bij te stellen. Daar is ruis ontstaan of de schakelklas en VVE eraf 

gaan. VVE is vanuit subsidie van gemeente en staat ieder jaar ter discussie. Verwachting is 

dat het wel doorgaat, maar nog geen uitsluitsel. Dit gaat om 0,46 fte. Er kan ook wel ruimte 

ontstaan door mogelijke wijzigingen in dienstverbanden, omdat er mensen minder willen 

werken bijvoorbeeld. Hierover worden gesprekken gevoerd. Het is duidelijk dat het aantal 

groepen die we hebben, kunnen worden behouden.  



 

 

Werkverdelingsplan: 

Drie maanden voor de start van het schooljaar moet dit duidelijk zijn. Leerkrachten moeten 

weten welke werkdagen ze werken, zodat ze de tijd hebben om eventuele kinderopvang te 

regelen. Leerkrachten mogen wensen aangeven m.b.t. werkdagen en welke groep.  

Ricky heeft aangegeven dat het kader wordt gehanteerd door school. Het is belangrijk dat 

het in de team wordt afgestemd hoe de taken verdeeld worden en waar bijv het geld van de 

werkdrukakkoord naar toe gaat. Er zijn een aantal scenario’s geschetst en daarin is een keuze 

gemaakt. Grootste deel van het team wilde een leerkracht ipv een onderwijsassistent, om te 

werken met kleine groepjes kinderen.   

Daarnaast is het de wens om meer taakuren in te kunnen zetten op vakinhoud en minder op 

de randvoorwaardelijke/organisatorische zaken (vieringen en feesten zoals Pasen). Het is fijn 

als vieringen en feesten bij één persoon ondergebracht kunnen worden met ondersteuning 

van ouders. Op 11 juni wordt het werkdruk akkoord geëvalueerd en besproken hoe volgend 

schooljaar in te zetten.   

Voor het taakbeleid is een programma, maar dit werkt nu niet. Het moet aangestuurd 

worden vanuit P&O. Hierdoor is het afgelopen stil te komen liggen. In WMK zit ook een 

module, wat mogelijk hiervoor gebruikt kan worden.  

 

Vaststellen vakantierooster 

Vakantierooster gedeeld via de mail door Ricky is het algemeen geldende rooster voor de 

regio. Vanuit directie wordt er nog voorstel gedaan omtrent verdere invulling (studiedagen). 

 

Onderzoek tevredenheid ouders 

Analyse wordt gemaakt en vervolgens gedeeld met ouders vis de Nutsbul. In het team zal dit 

op een studiedag besproken worden.  

 

Nieuwe zorgplan 

Het stuk wordt 16 mei besproken in het team. De mr heeft het nu al ontvangen, zodat ze 

voldoende tijd hebben om het te lezen voor de volgende mr vergadering van 13 juni.  Nadat 

het stuk is aangepast op de feedback van het team, kan het worden vastgesteld door de MR.  

Janneke merkt op de het AVG stuk nog iets meer mag toegelicht wordt; dat de veiligheid 

gewaarborgd wordt. Dit wordt aangepast in het zorgplan.  

 

Stava inrichting leerplein 

Ricky wilde graag 10.000 van de offerte van het meubilair af. Laatste week van de vakantie 

dan wordt het geleverd, nieuwe schooljaar is het dan klaar. Mogelijk iets mee doen met de 

opening van het nieuwe schooljaar.  

Wat te doen met de korting die bedongen is? Hierover moet nog gesproken worden.  

We zijn nu een C-school m.b.t. techniek en wetenschap: doen wat we moeten doen. Willen 

streven naar een D-school, die meer met wetenschap/proefjes aan de slag gaat.  

 

Verkiezingen 

Verkiezingen hebben in de Nutsschool gestaan, maar heeft geen reacties opgeleverd. We 

gaan mensen nu persoonlijk aanspreken en uitnodigen te solliciteren voor de MR. 

 



Highlights Nutsbul 

Afgelopen dinsdag 7 mei heeft de MR weer vergaderd. Het schoolplan en meerjarenplan is 

momenteel in ontwikkeling. Het tevredenheidsonderzoek wordt op korte termijn 

geëvalueerd. Communicatie hierover volgt snel. Het regionale vakantierooster is 

samengesteld en de plannen voor het leerplein zijn gereed.  

Formatie en taakbeleid worden binnenkort binnen het team besproken en vastgesteld. Ook 

is gesproken over veiligheid en de ontruimingsoefeningen. 

Daarnaast is de MR nog op zoek naar een nieuw MR-lid. Je kunt je interesse kenbaar maken 

via mr@nutsschool.nu 
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