
 
Medezeggenschapsraad BS De Griffioen 
Schoolstraat 45 
4841 XC  Prinsenbeek 
tel 076-5412948 
e-mail: kbsdegriffioen_mr@inos.nl 
 

 
Prinsenbeek 09-12-2016 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij nodig ik jullie uit voor de MR-vergadering van dinsdag 13 december 2016 om 20.00 uur.  
Uitgenodigd voor deze vergadering zijn ook Gerald Hilgersom (vanaf agendapunt 5) en een vertegenwoordiger van de 
Ouderraad.  
 
Notulist: Evelien 
 
 

 onderwerp Inhoud wie 

1 Opening Welkom, een volle agenda vanavond. 
 

Nadine 

2 Mededelingen, post, leesmap 
 

Leesmapwerk 
 
Post: brief van basisschool De Eerste Rith 
N.a.v. die brief is er vanavond (dinsdag 13 
december 2016) een bijeenkomst geweest 
voor alle directeuren en voorzitters van de MR-
en. 
 
De vragen die in de brief stonden, zijn 
grotendeels beantwoord. De presentatie 
(Powerpoint) krijgen we nog doorgestuurd.  
 
Onder andere kwam aan de orde een  
begroting van € 900.000,- 
Een reëel tekort van € 2,6 miljoen  
 
De GMR en de Raad van Toezicht zijn 
verkeerd geïnformeerd. Wat zijn de  
consequenties? 
 
De Interimdirecteur van nu, Nicole van Son, 
zat voorheen in de Raad van Toezicht. 
 
Er vindt nu een onderzoek plaats over het 
functioneren, in opdracht van het CvB. 
Dit onderzoek is in februari/maart afgerond. 
 
Opmerking brief basisschool De Eerste Rith: 
Gaan we rekening houden met de begroting? 
Antwoord: alle scholen hebben wel een 
begroting ingediend. 
 
Het bestuur wil het gat in de begroting goed 
maken. De omvang zal de laatste vijf maanden 
van 2017 zichtbaar zijn. Pijn daarna harder.  
 
Wanneer is het mobiliteitstraject duidelijk? 
Dit traject is vervroegd. Het traject is nu tussen 
de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie.  
Dit keer zijn alle vacatures voor iedereen open 
(na de kerstvakantie beschikbaar) 
 
 

Nadine / Karin 
 



3 Notulen van 07-11-2016 Enkele op- en aanmerkingen op de notulen 
van 17 november 2016.   
 
Notulen pagina 2 financiën  
Het volgende toevoegen:  
Het INOS verhaal; dit betekent dat er beslag 
wordt gelegd op deel van ons budget;  
Tegenvallende zaken; 75.000 euro bezuiniging 
op onze school.  
 
Notulen pagina 2 financiën 
100 Chromebooks; 2000 euro (afschrijving per 
jaar) 

Petra 

4 Agenda-onderwerpen  Doornemen van de agenda; eventueel vragen 
formuleren m.b.t. onderwerpen die door Gerald 
worden toegelicht.  
 
Wat is beleid op onze school voor de 
verplichte mobiliteit? Is ieder vast contract 
evenveel waard? Uitleg Gerald. 
 
De volgende onderwerpen komen in een van 
de volgende MR vergaderingen aan de orde:  

- GMR  
- Protocol medicijnverstrekking en 

medisch handelen. 
- Beleid reclame in de school 

MR 

5 Begroting voorlopig 
definitieve versie 

Ter goedkeuring 
 
Begroting klopt zoals hij nu is.  
Terugloop van 3,1 fte.  
 
Wij vormen samen met de Horizon een 
organisatorisch eenheid. Dit is nergens 
formeel vastgesteld.  
Wij moeten als school maximaal € 18.000,- 
overdragen aan de Horizon, als zij niet 
uitkomen met hun begroting.  
We moeten samen op 0 uitkomen. 
 
Er is nu € 18.000,- euro verrekend. 
De Horizon heeft een tekort in de begroting, 
Dit heeft te maken met het leerlingaantal dat 
het laatste jaar is gestegen.  
 
Gerald heeft samen met de directeur van De 
Horizon overleg gehad over de begroting.  
 
Omdat wij nu een organisatorisch eenheid 
vormen met basisschool De Horizon, gaat 
Gerald de begrotingen van de laatste drie jaar 
opvragen. 
Er is meer helderheid nodig. Hoe ziet hun 
begroting er uit?  
 
Wat is het verschil met de vorige (voorlopige) 
begroting? 
De cijfers zijn geactualiseerd. Dit is de enige 
aanpassing. 
 
In deze begroting zijn alle bezuinigen 
doorgevoerd.  
 
 

Gerald 



Hoe groot worden vanaf volgend jaar de 
klassen op De Griffioen? Kunnen we dat 
terugzien? Toelichting geven? 
Het beleid voor komend schooljaar stond al 
vast. Ook zonder de actuele situatie bij INOS 
(de bezuinigingen) zou Gerald volgend 
schooljaar aangestuurd hebben op minder 
klassen.   
 
De financiële resultaten van de andere scholen 
(van de afgelopen jaren) zijn beschikbaar.  
 
Het INOS jaarverslag 2015 is nu beschikbaar. 
 
Begroting is nog niet goedgekeurd. We willen 
de begroting van de Horizon nog inzien. 
 

6 Personele consequenties Informeren 
En vraag van Gerald of wij mee willen denken 
over hoe dit in te vullen. 
Hoe ziet onze schoolorganisatie er volgend 
schooljaar uit? 
 
Wanneer is duidelijk wat de personele 
gevolgen zijn? 
Alle scholen weten voor de kerstvakantie wat 
de personele gevolgen zullen zijn. Abstract 
getal. INOS is nog druk bezig met alle 
personele consequenties. 
 
Het CvB gaat nog stukken aanbieden aan de 
GMR en de Raad van Toezicht. Er is voor de 
vakantie contact met de vakbonden. 
 
Na de kerstvakantie wordt er gestart met de 
mobiliteitscyclus. 
Het is de bedoeling dat voor de 
carnavalsvakantie ieder personeelslid weet 
wat de gevolgen zijn.  
 
De regeling (verplichte mobiliteit), die vorig jaar 
in de MR is gepresteerd, wordt gebruikt in 
uiterste nood.  
 
De tijdelijke contracten en tijdelijke 
uitbreidingen gaan weg.  
 
Volgend schooljaar moet 3,1 fte weg.  
 
Komende week wordt meer duidelijk over 
INOS en de 60 fte die weg moeten. 
 
Hoe ziet onze schoolorganisatie er volgend 
schooljaar uit? 
1 groep 3 minder, 1 groep 4 minder, 2+ gaat 
weg en mogelijk 1 kleutergroep minder.  
 
De personeelsgeleding van de MR en Gerald 
komen na de kerstvakantie bij elkaar. Datum 
woensdag 11 januari 2017 tijd 12:15 uur 
Onderwerpen: Wat vinden wij van de 
afvloeiing? Als we niet aan de gewenste 
teamsamenstelling komen, hoe gaan we daar 
dan mee om? 

Gerald  



7 Bijpraten over bezuinigingen 
Inos 

Informeren 
We krijgen info, een Powerpoint.  
 
Consequenties wanbestuur? 
 
Cor Clarijs is gevraagd om Nicole van Son te 
ondersteunen. Hij maakt dan tijdelijk geen deel 
uit van de Raad van Toezicht. Hij neemt dat in 
overweging.  
 

Gerald 

8 Beleid organisatorische 
eenheden Inos. 

Informeren 
Inmiddels is afgesproken dat er nieuwe 
organisatorische eenheden samengesteld 
gaan worden. Bij een organisatorisch eenheid 
moeten altijd twee scholen gekoppeld worden 
(mogelijk een derde school).  
 
De bestuursfilosofie  
In het verleden was er op iedere school een 
zelfsturend team. Inmiddels heeft iedere 
school weer een eigen directeur.  
 
De hoeveelheid uren voor een 
teamcoördinator wordt minder. Op onze school 
1 dag per week. De school wordt dan geleid 
door 1,6 formatieplaats. Reden hiervoor: 
bezuinigingen. 
 
Hoe ga je de opbrengsten omhoog brengen? 
Dit wordt per school bekeken, middels leren 
van data.  
Wij hebben dat als school goed op orde.  
 

Gerald 

9 Protocol veiligheid en 
welbevinden. 

Conceptversie, is hetzelfde als de vorige keer. 
Komt later terug. 

Gerald 

10 Protocol medicijnverstrekking 
en medisch handelen. 

Zie bijlagen 
INOS hanteert dit protocol.  
Bovenschools is dit goed geregeld. Het 
protocol verspreiden onder onze collega’s 
(Karin en Gerald). Dit onderwerp nog een keer 
terug laten komen. 
 

Gerald 

11 Communicatie We hebben als school nu zelf toegang tot de 
website. De App gaat van de week live, maar 
nog niet publiekelijk.  
De app gaat onder andere gebruik worden 
voor de oudergesprekken. De ouders kunnen 
zich dan via de app inschrijven.  
 

Gerald 

12 Beleid reclame in de school Zie bijlagen  
Het personeel heeft dit agendapunt ingebracht.    
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar een 
volgende vergadering.  
Gerald gaat kijken wat de status is. 
 

Gerald 

13 Eerste rondvraag Vraag n.a.v. de MR-cursus  
Er is budget voor de MR. Voorstel om als MR 
lid te worden van de bond.  
Hoeveel budget is er voor de MR (= € 500,-)  
 
Voorstel: een stukje plaatsen in Modern 
Prinsenbeek over basisschool De Griffioen. 
 
 

Gerald /  MR 



Gymlessen  
Er komt een nieuw gymrooster. De groepen 7 
en 8 gaan terug naar 1 lange gymtijd. 
Voorlopig hebben alle andere groepen 2 
gymtijden. 
 
Evaluatie rapporten: terug laten komen in de 
vergadering van februari. Kan niet eerder 
i.v.m. datum commissievergadering   
 
Gerald: verzocht tot ontbinding van de 
antennes op het dak.  
 
Gerald: Kober en Belle Fleur. Hoe denk het 
College van bestuur daar over? College van 
bestuur was niet op de hoogte.  
 

14 Nabespreken eerdere punten  MR 

15 Ouderraad Verslag 
De ouderraad is druk bezig met kerst en 
Carnaval. 
De ouderraad heeft namens school een rijm 
ontvangen. Bedankt daarvoor. De 
samenwerking was goed.  
 
Hoe bevalt Topondernemers? We evalueren 
eerst intern, bouwvergadering februari. 
Daarna terugkoppeling in de MR-vergadering 
van maart. Omdat Topondernemers een 
methode is met een andere visie, heeft de MR 
inspraak. Evaluatie is van belang. 
  

OR 

16 GMR Komt later terug 
 

 

17 Tweede rondvraag Korte vragen, korte antwoorden; indien 
mogelijk al voor de vergadering aangeven. 
 
Voor de volgende MR-vergaderingen graag 
een duidelijke agenda (tijdplanning, aantal 
onderwerpen)  
 
N.a.v. de vergadering de actielijst invullen. 
 
Vraag vanuit de rapportcommissie. Wat vinden 
de ouders van de ouderavond in oktober?  
Goed, maar men wil een extra gesprek over de 
leerresultaten eerder in het jaar. 
 
Luizenprotocol is losgekoppeld van de 
ouderraad. Het protocol is 2 jaar geleden 
gemaakt met Gerald. Ligt nu bij Gerald. 
 

MR 

18 Sluiting Actielijst / besluitenlijst opstellen 
 

Karin 

 
  



Vergaderschema’s 2016-2017 
 

MR 
 
aanvang 20.00 u 

 
notulen 

 

OR 
 
aanvang 20.30 u 

 
afvaardiging MR 

GMR 
 
Dick 

Donderdag 29-09 
Maandag 07-11 
Dinsdag 13-12 
Woensdag 18-01 
Donderdag 23-02 
Maandag 27-03 
Maandag 15-05 
Woensdag 21-06 

Sander 
Petra 
Evelien 
Ellen 
Sander 
Petra 
Evelien 
Ellen 

dinsdag 27 sep ALV 
maandag 03-10 ALV 
dinsdag 15-11 
woensdag 14-12 
donderdag 16-02 
maandag 03-04 
dinsdag 16-05 
woensdag 28-06 

Colette 
 
Nadine 
Angela 
Ludy 
Colette 
Nadine 
Angela 

20-9, 11-10, 31-10, 15-11, 22-11, 14-12, 
17-01, 09-02, 22-02, 29-03, 20-04, 18-
05,12-06, 03-07 

 
 
 
Jaarplanning advies- en instemmingsverzoeken 2015-2016 
 

Onderwerp Advies / Instemming Geleding Planning 

Protocol Veiligheid en Welbevinden I MR oktober 

Begroting (beleidsvoornemens) A MR november 

Vakantierooster A MR januari 

Samenstelling formatie (als uitwerking van de begroting) I (A) PMR maart 

(Voortgangsrapportage) Schoolplan I MR april 

Ondersteuningsprofiel / Passend Onderwijs A MR maart 

Schoolgids I OMR mei 

Invulling TSO I OMR mei 

Vaststelling taakbeleid I PMR juni 

 
Onderwerpen die in de loop van het jaar langs (kunnen) komen: 
- scholingsbehoefte MR 
- evaluatie ontruimingsoefening 
- verkiezingen 
- inzet ouders in de school 
- passend onderwijs 
- communicatie 
- bespreken inspectierapport 
- ICT 
- “grenzeloos leren” 
- risico-inventarisatie en vordering Plan Van Aanpak 
- opleidingsschool 
- gesprekkencyclus 
- continurooster 
- cao PO 
- pestprotocol 
 
 
 
Besluitenlijst 
 

MR-vergadering Besluit MR 

  

  

 
 
 
Actielijst 
 

Actienr Actie Wie Wanneer 

16-17/01 Doorsturen powerpoint naar aanleiding van 
bijeenkomst bestuur / GMR / MR-voorzitters 

Karin Zsm 

16-17/02 Evaluatie rapporten vergadering februari Karin februari 

 Topondernemers, vergadering maart terug laten 
komen 
 

  



Onderwerpen volgende vergadering(en): 
- Protocol medicijnverstrekking en medisch 

handelen. 
- Beleid reclame in de school 
- Begroting 2017, Gerald vraagt begrotingen 

Horzion op. 
- Informeren Inos-bezuingingen, o.a.personele 

conseqenties  
 

 
 


