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Prinsenbeek april 2017 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij de notulen van de  vorige MR- vergadering 
 
Angela en Suzian waren niet aanwezig, Nadine is later aangeschoven. 
Sander was deze vergadering voorzitter. 
 

 onderwerp Inhoud 

1 Opening Vaststellen agenda 
Maud is aanwezig om de rapporten te bespreken. 

2 Mededelingen, post, leesmap 
 

Geen post 
Petra heeft in verband met ziekte besloten de MR te verlaten. Lisette 
Kleemans zal haar tot de zomer vervangen (was de volgende op de lijst bij 
de verkiezingen), voor de periode daarna moeten er nieuwe verkiezingen 
komen. 
Sander en Karin zijn de verkiezingscommissie. 

3 Notulen van 18-01-2017 Vastgesteld. 

4 Agenda-onderwerpen  We hebben nog geen vakantierooster gekregen. 
Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking is vooraf besproken. 
Zal nog bij Kober worden geïnformeerd naar hun beleid. Voor de volgende 
MR-vergadering wordt er verder over gesproken. 
Bij de begroting is de 18.000 euro van de Horizon eraf gehaald (zie 
agendapunt 8 voor meer details hierover).  
Losse puntjes:  
Ouderbetrokkenheid, hoe gaat dit verder? 
Vervanging Petra in de klas, mag de LIO-student zelfstandig lesgeven? 
Estafette: Gevraagd wordt of deze nieuwe lesmethode niet eerst aan de 
orde had moeten komen tijdens een van de vorige MR vergaderingen. Dit 
is niet nodig omdat de methode niet heel veel afwijkt van de vorige.  
Social Media is in de klas besproken tijdens een voorlichting van Bureau 
Halt. De ouders zouden graag weten, wat er besproken is, zodat zij daarbij 
aan kunnen sluiten. 
Gaat “scholen op de kaart” inderdaad de schoolgids vervangen? 

5 Rapporten Maud is namens de rapportcommissie aanwezig. 
De wens die ouders vorig jaar uitgesproken hebben voor een ouderavond 
in november of december was niet opgenomen in een al daarvoor 
uitgezette vragenlijst onder de leerkrachten. Daarom is hier verder niets 
mee gedaan. 
Volgend schooljaar gaan in Parnassys ook de methodegebonden toetsen 
open gezet worden voor de ouders, dan is de ontwikkeling van hun kind 
makkelijker te volgen. 
De ouders spreken de wens uit voor een extra rapport, twee vinden ze erg 
weinig. 
Er is nu wel een extra facultatieve ouderavond aan het eind van het 
schooljaar. 
Bij de jongste kleuters is er naar de gesprekkencyclus gekeken, soms was 
het eerste gesprek wel erg laat. Dat is nu ondervangen, door na 6 weken 
van de start van de leerling een oudergesprek te hebben. 

6 Vakantierooster Hadden we nog niet ontvangen, maar krijgen we van Gerald. 
Het is bijna een kopie van dit schooljaar, er zijn 7 extra vrije dagen / 
studiedagen, dit zijn 2 maandagen, 3 woensdagen en 2 vrijdagen. 
De leerlingen maken 954 uur, dat is ruim binnen de marge. 
Groep 3 maakt per week 1 uur minder, dit is vanwege het formaliseren van 
het buitenspelen ’s middags. 



7 Protocol medisch handelen 
en medicijnverstrekking 

Dit is een kleine groep besproken. Er wordt nog bij Kober geïnformeerd 
naar hun aanpak. 
Voor de volgende vergadering is er weer overleg in de kleine groep. 

8 Begroting De Horizon probeert externe sponsors te zoeken voor de financiering van 
het technieklokaal. Het blijft wel op de begroting, maar kan dus een 
meevaller voor de Griffioen. 
Inos zit erg bovenop de geldstromen, geeft de directeuren daar ook iedere 
maand inzicht in. 
Er is een strak controlepatroon en eisenpakket. Als je “winst” maakt, gaat 
dit naar het grote geheel en niet naar de school zelf. 
Voor alle scholen is er een investeringsstop. 

9 Resultaten van de diverse 
enquêtes 

Oudertevredenheid: 
- Hoge tevredenheid 
- Weinig  vragen: zou specifieker mogen, zeker als het gaat om 

communicatie, waar een relatief lage score op wordt gehaald 
- Vrij lage respons 
- Prettig, dat het per kind ingevuld kon worden. 

Leerlingtevredenheid: 
- Hoge score 

Medewerkerstevredenheid: 
- Zou specifieker mogen 
- Communicatie is een aandachtspunt 

Arboscan: 
- Taak en taakbelasting blijft een item. 

De benchmark moet nog komen, daarna zouden we het nog een keer in 
het grote geheel kunnen bekijken. 

10 Situatie Inos en gevolgen 
voor de Griffioen 

Inos is momenteel bezig met een herstructurering. Wij worden een 
organisatorische eenheid met de Horizon en een nog niet nader te 
noemen school. Er komt één “opperdirecteur” en locatieleiders. Gerald 
heeft de wens uitgesproken locatieleider te worden. Nog niet duidelijk is of 
dit ook gaat leiden tot een gezamenlijke begroting. 
 
Van de mobiliteitsprocedure is het vrijwillige deel afgerond. Het verplichte 
deel volgt nog. 
 
Op dit moment is één collega van plan aan het eind van het schooljaar te 
stoppen met werken. Inos kan op de vrijkomende plaats iemand 
neerzetten. Nog niet alles is rond. 
 
Gerald gaat aan de slag met de formatie op basis van wat hij nu weet, dat 
zal tot verschillende scenario’s leiden. 
 
We zijn een krimpende school, dat zal te zien zijn in de formatie. 
Restformatie mag wel weer inzet worden. 
 
Bij ziekte van leerkrachten meldt Gerald dat bij Leswerk, een pool van 
invallers in West-Brabant. 
Invallers mogen, in het kader van de wet werk en zekerheid maar 6x 
invallen bij een bestuur. Daarna heeft het bestuur 
benoemingsverplichtingen. In januari, februari en maart (griepperiode) was 
dit tijdelijk versoepeld.   

11 Communicatie Er is een bijeenkomst geweest over ouderbetrokkenheid op initiatief van 
de Ouderraad en Gerald. 
Het vervolg daarop zal besproken worden met de MR en OR. 

12 Onderwijsinspectie Het definitieve rapport moet nog komen. Maar volgens de formele regels 
hebben we de kwalificatie “goed” gekregen. 
Gerald is trots.  
Er zijn geen punten die beter moeten.  
Wel punten die beter kunnen, namelijk: 

- Visie bepalen 
- Analyse resultaten 
- Richting geven aan kwaliteitszorg 
- Communicatie naar en met ouders 

We zijn de enige school binnen Inos die alle resultaten op orde heeft. 



We scoorden een stuk beter dan de vorige keer. 

13 Eerste rondvraag Koffieochtend Sociale Media (CJG)./Informatie bureau Halt in groep 8 
Het is fijn dat het onderwerp Sociale Media ter sprake komt. Het is de 
ouders duidelijk, dat het omgaan met social media door de leerlingen niet 
de verantwoordelijkheid van de leerkracht is, echter als het onderwerp in 
de klas besproken wordt door bureau Halt zou het fijn zijn als de ouders 
hier informatie over krijgen, zodat zij thuis op dit onderwerp kunnen 
inhaken. 
Er wordt duidelijk aangegeven, dat koffieochtenden eigenlijk niet meer van 
deze tijd zijn. Veel ouders werken allebei. Kunnen deze in de avond 
worden georganiseerd? 
Social Media zou een jaarlijks terugkomend onderwerp kunnen zijn voor 
leerlingen en ouders in de bovenbouw. 
 
Gaat “scholen op de kaart” de schoolgids vervangen?  
De functie van de schoolgids is in de loop der jaren flink veranderd. Eerst 
was het een medium om je school te presenteren (daarvoor gebruiken we 
nu de kalender), nu staan er meer zaken in die door de overheid worden 
opgelegd. 
Heb je de site bij “scholen op de kaart” op orde, dan accepteert de 
inspectie dit als schoolgids. 
De kalender blijft daarnaast wel bestaan. 
 
Vervanging Petra. Vraag van de ouders is, of de LIO-stagiaire bevoegd is 
om zelfstandig les te geven.  
Ja, dat is ze. Regel is, dat een student vanaf het 3

e
 jaar zelfstandig les 

mag geven. Deze LIO-stage was al gepland. 
 
Is het een bewuste keuze het rapport en de uitslagen van de CITO los te 
koppelen. 
Ja, omdat de CITO anders te veel gewicht krijgt. We staan voor onze 
resultaten en de CITO is een aanvulling. De resultaten kunnen onderling 
afwijken. De school zou zich er bewust van moeten zijn dat juist deze 
uitslagen soms meer uitleg aan de ouders behoeven. 

14 Nabespreken eerdere punten Geen punten 

15 Ouderraad De termijn van Helma loopt af. Elise gaat de taak van penningmeester, 
samen met iemand anders, op zicht nemen. 
Karlijn gaat stoppen. 
Er komen geen shirtjes oid. 

16 GMR Geen bijzonderheden 

17 Rondvraag Ludy pakt het stukje in de nieuwsbrief op. 
De OR regelt dit jaar het OR/MR-uitje, daar horen we nog meer van. 
Er zijn signalen (bij de ouders), dat er toch best vaak leerlingen buiten de 
vakantie om verlof krijgen. 
In aantallen valt dit wel mee en is aan strikte regels gebonden. 
 

 

 
 
 
  



 
 
 
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 2016-2017 
 

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 
 
Voor volgende vergadering: 

- Schoolplan 
- Schoolgids 
- Situatie Inos 
- Invulling TSO 
- Ontruimingsplan, wat is er met de feedback gedaan 
- Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen 
- reclame 

 
 
 
Besluitenlijst 
 

MR-vergadering Besluit MR 

  

  



 
 
Actielijst 
 

Actienr Actie Wie Wanneer Gedaan 

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

Karin Zsm X 
 

16-17/02 Evaluatie rapporten vergadering februari Karin februari  

16-17/03 
 
 

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  
- Luizenprotocol 

 

   

16-17/4 Bedrijfsnoodplan: op- en aanmerkingen 
doorsturen naar Gerald 
 

MR Voor 1 maart 
2017 

 

16-17/5 Definitieve begroting wordt ter inzage gegeven 
wanneer deze definitief is. Ook die van de 
Horizon. 

   

16-17/6 Afscheid Petra MR Als het weer 
wat beter met 
haar gaat 

 

16-17/7 Verkiezingen ter vervanging van Petra Sander en Karin Voor volgende 
vergadering 
opzetje 

 

 


