
Agenda MR vergadering - Dinsdag 4 oktober 2022  

Aanvang vergadering: 18:15 uur 
 
Aanwezig: Hetty Jansma, Romy Willems, Marlies Willemsen, Dominique van der Meulen, Geraldine 
Koa, Ger Jan Franken, Evert van der Meer, Rianne Bosch 

Voorzitter: Romy Willems 
Notulist: Marlies Willemsen 

1 Welkom door de voorzitter 

1.1 Nieuw MR lid – Hetty  
Welkom Hetty! Op school hebben we kenbaar gemaakt dat we een nieuw MR lid zoeken en 
hier is Hetty uitgekomen. Hetty stelt zich voor (mentor schakelklas 1e jaar, NT-docent en 
coördinator leerontwikkeling).  

 Voorstelbrief MR aanpassen (Marlies) 

1.2 Afscheid Sjouke – idee 
We nodigen Sjouke uit voor het etentje aan het einde van het jaar.  

2 Vanuit de achterban 

2.1 Personeel 

GMR (Dominique) 
Dominique zal vanuit het personeel deelnemen aan de GMR. Je mag lid zijn van de MR en GMR. 
In het belang van Educare is het fijn dat er vanuit Mijnschool een personeelslid kan aansluiten. 
De GMR vergadert 10 keer per jaar. Er moeten veel stukken doorgelezen worden, ingediend 
door het bestuur, waarop gereageerd wordt door de GMR. 

2.2 Ouders 

Evaluatie oudercontact (tot nu toe) 
We hebben een verbeterslag gemaakt in ons contact met ouders, vooral aan het begin van het 
schooljaar. Ouders zijn uitgenodigd voor de eerste 10 minuten van het coachingsgesprek. Kort 
daarna hebben we een ouderavond met BBQ gehad. In de eerste klassen is dit als positief 
ervaren. Ouders vinden het fijn gelijk kennis te maken met de mentor. De tijden komen ouders 
niet altijd goed uit. Mogelijk helpt het als ouders zelf kunnen inschrijven via een digitaal 
inschrijfsysteem. Voor de oudere klassen zit er een overlap in de geboden informatie op deze 
twee momenten. Hierdoor is het niet voor alle ouders als zinnig ervaren.  
Op de BBQ hadden we 450 gasten. Het was leuk georganiseerd.  

 De (standaard) brief waarmee ouders zijn uitgenodigd voor het startgesprek scheen niet heel 
duidelijk te zijn. Deze wordt herzien (Evert).  

 Deel 1 en 2 van de ouderavond was qua aantallen niet goed verdeeld.  
De bingo verliep bij de 1e jaars goed. De buitenactiviteit bij de ouderen jaars verliep niet goed 
en er was te weinig begeleiding. Er waren ook echt jongere broertjes en zusjes, volgend jaar 
moeten we nadenken over de opvang van deze kinderen. 

2.3 Leerlingen 

Producten als maandverband/ tampons in kastjes op meidentoilet. 
Wordt geregeld.  



Wijziging regels pauze 

Er zijn een aantal processtappen die genomen worden om leerlingen meer vrijheid te kunnen 

geven tijdens de pauzes. Bijvoorbeeld: naar de winkel om eten te halen. We denken hierbij aan 

de beroepsvorming. Als MR worden we meegenomen in dit proces. 

 

Processtappen: 

1: plan van de leerlingen, toelichting tijdens maandopening 

2: onderwerp wordt door MR besproken  

3: adviserende rol vanuit de leerlingenraad  

4: directie schrijft beleid (visie, randvoorwaarden, risico’s, verantwoordelijkheden etc. ) met  

     ondersteuning van de leerlingen en MR, MT neemt concept door 

5: conceptbespreking beleid  in de taakgroepen, verwerking aanvullingen   

6: uitrollen beleid in week 45/ 46, daarna starten pilot van twee weken- analyse resultaten om  

    verbeterslag te kunnen maken. 

De risico’s zijn goed in kaart gebracht. Er wordt na de herfstvakantie een pilot gedraaid. Er 
komen versoepelingen, maar er wordt nog nagedacht over welke vorm deze versoepelingen 
krijgen. 

 Beleid schrijven en voorleggen aan de MR en het personeel. De leerlingenraad wordt 
hierin meegenomen. Rianne neemt de voortgang mee in de nieuwsbrief. (Evert) 

Zorgen vanuit personeel over leerlingen 
Vanuit het personeel zijn er zorgen over de armoede in gezinnen van bepaalde leerlingen. Denk 
vooral aan voedzaam eten en bewegen. Evert heeft een idee over mogelijkheden om op school 
te ontbijten. Controleren wie dit nodig heeft lijkt moeilijk, maar een ontbijt kan voor iedereen 
beschikbaar gesteld worden.  
Andere scholen hebben bepaalde punten (bv. de time-out, waar je zo binnen kan lopen) waar 
leerlingen even een mueslireep of fruit kunnen halen.  

 Evert gaat in overleg met de werkgroep ‘de gezonde school’.  

3 Vanuit de directie 

3.1 Gebouw en voorzieningen 
In de kelder is een nieuwe vloer gelegd en er komen nieuwe meubels, zodat er in de kelder 
ook les gegeven kan worden.  
Het zorgplein is gemarkeerd, zodat de leerlingen weten waar ze kunnen zitten.  
Op een aantal dagen zitten alle ruimtes vol. De ruimte op de Springplank was niet geschikt. 
Op maandag moeten de 1e klassers bijvoorbeeld naar buiten, we moeten ze dan ook naar 
buiten sturen. Bij regen moeten we mogelijk wat lokalen gaan openen.  

Onderhoud en afschrijvingsbeleid 
Er komen regelmatig nieuwe meubels. We wachten hiermee niet op de nieuwbouw, omdat 
onze huidige leerlingen ook recht hebben op goede materialen.  
We zijn tevreden over de nieuwe aula. Ook de leerlingen lijken tevreden. Zij hebben zelf 
meegedacht over de inrichting.  

3.2 Personeel en bemensing 
Er is een sollicitant geweest voor een vacature voor vervanging van meerdere collega’s. Het 
gaat om taken als mentorschap, AVO en stage. Deze komt vrijdag terug voor een proefles.   



Vacature TOA 0,4 FTE 
Het voorstel is om één van de stagiaires/ vrijwilligers aan te nemen ter ondersteuning van 
een collega. Deze stagiaire/ vrijwilliger heeft eerder gesolliciteerd en was toen al een 
geschikte kandidaat. Een goede verdeling tussen stage en werk is belangrijk. Deze verdeling 
moet duidelijk zijn voor de stagiaire/ vrijwilliger.  

3.3 Financieel  
We zitten financieel goed. We hebben een subsidie van €245.000 euro aangevraagd, in 
december krijgen we te horen of we deze subsidie toegekend krijgen. Er is nog een ESF 
subsidie van €35.000,-. 
 
Romy heeft i.s.m. collega’s een financieel plan gemaakt voor de externe excursies. Deze 
kosten zijn niet begroot, maar kunnen wel opgenomen worden in het budget. Wanneer dit 
plan compleet is geeft Romy dit plan door aan Evert. Dit voorstel komt nog langs de MR. 
Naast de geplande excursies kunnen er ook excursies georganiseerd worden buiten dit 
budget, alleen moeten deze geen geld kosten. Te denken valt aan een bedrijven bezoek. Wel 
is het goed dit met elkaar af te stemmen.  

3.4 Beleidszaken 
Evert heeft regels en afspraken geschreven voor activiteiten buiten de school. Hierin heeft 
hij meerdere collega’s heeft mee laten denken.  
 
Zorg 
Er is een protocol zij-instromers geschreven door collega’s van de zorg. Het doel van dit  
protocol is het stroomlijnen van afspraken over de plaatsing van zij-instromers i.s.m. het 
samenwerkingsverband zodat leerlingen goed onderbouwd geplaatst worden (of niet). 
Het veiligheidsprotocol wordt herzien, er wordt meer aandacht besteed aan afspraken over 
hoe we omgaan met grensverleggend en grensoverschrijdend gedrag.  
Er zijn nieuwe time- out kaarten, een leerkracht kan een tijdelijke of definitieve time-out  
geven.  
Er is een intake commissie, waarin de aanmeldingen van nieuwe leerlingen besproken  
worden. Op die manier wordt er door een groepje collega’s kritisch gekeken naar de 
dossiers die ter aanmelding liggen. Indien nodig kunnen er vragen gesteld worden, een 
dossier teruggegeven worden aan het samenwerkingsverband, enz. Bij zij-instromers miste 
de onderbouwing voor de indicatie voor PRO. Er is een formulier gemaakt waarin dit beter 
onderbouwd kan worden. 
 
Covid protocol 
Voor 1 oktober moest er een Covid protocol zijn geschreven voor de school. Deze bestaat uit 
vier fases. De Covid coördinator heeft hierin meegekeken. Een aantal collega’s hebben een 
reactie gegeven. Er zijn nieuwe Covid-testen besteld. In de 3e en 4e fase (zoals omschreven 
in het protocol) worden de testen meegegeven naar huis.  
Iedereen in het praktijkonderwijs wordt als kwetsbaar gezien, dus alle leerlingen hebben het 
recht om naar school te komen, ook wanneer de scholen zouden moeten sluiten.  

4 Lopende processen 

4.1 Ontwikkeling website (update) 
Er is een schrijver geweest waarmee Evert in gesprek is geweest. De wens is om de website 
zo te schrijven/ in te richten dat deze gericht is op de leerling. Als onze leerlingen de website 
begrijpen, dan begrijpen ouders deze ook. De websites worden stichtingbreed gemaakt, in 
dezelfde lijn per school. Er is een fotograaf geweest die foto’s heeft gemaakt voor op de 
website.  



4.2 Taakbeleid (door Rianne) 
Er zijn twee processen met betrekking tot taakbeleid: 
1. Het beleidsstuk, deze is door 2/3e van het personeel goedgekeurd voor dit schooljaar. Er 
zijn verschillende vraagstukken die nog besproken worden in het MT en de MR. Het 
taakbeleid moet jaarlijks besproken worden, 2/3e van het personeel moet hier wederom 
mee instemmen. Dat zou elk schooljaar moeten gebeuren. 
2. Het softwareprogramma van Foleta moet per collega ingevuld worden. Rianne is hier mee 
bezig. Rianne brengt voor de herfstvakantie op individueel niveau de jaartaken in kaart. Ook 
houdt ze bij welke collega’s op papier tijd over hebben en welke collega’s uren “in de min” 
staan. In februari/maart starten ook de plannen voor het nieuwe schooljaar, dan kan er 
meer aan de voorkant worden gehandeld en hoeft er minder hersteld te worden. 

 Hoe gaan we dit schooljaar om met collega’s die te veel werken of nog ruimte hebben?  
Deze vraag zal nog besproken worden in de MR. Dit gaat niet over de personen, maar over 
de algemene vraag hoe om te gaan met de balans in uren. Directie vraagt MR hierin om 
advies. 
 
Wat als een taak meer/ minder tijd kost dan omschreven staat in het taakbeleidsplan? 
Bespreek dit eerst in je taakgroep, om te bespreken of collega’s dit ook zo ervaren. 
Vervolgens kan dit teruggegeven worden aan directie. Stel je vragen en bespreek de punten 
waar je tegen aan loopt.  

De belofte aan het team is geweest dat als er wijzigingen in het taakbeleid zijn deze eerst in 
het team en vervolgens in de MR worden gedeeld. Het streven is dit ook zeker waar te 
maken.  

4.3 Regels en afspraken bij activiteiten buiten school (door Evert) 
Deze zijn in de MR besproken. Er zijn een paar aanpassingen, wanneer deze zijn verbeterd is 
de MR akkoord. 

4.4 Roostervrije dagen/ vakantie regeling (Instemming MR) 
Deze regels en afspraken zijn uitgedacht door het CCNV. Deze kloppen, MR is akkoord. 

5 Mededelingen en w.v.t.t.k.  
Dominique brengt Stichting ‘beweeg naar toekomst’ onder de aandacht. Dit is voor ouders en 
leerlingen (van 10-15 jaar) die financieel krap zitten. De stichting heeft meerdere subsidies 
ontvangen. Afgelopen zondag is er een opening geweest. Ze starten met het aanbieden van 
gratis sportlessen. Het streven is ook bijlessen aan te gaan bieden.  

Het MT zal hun vergaderagenda delen met het personeel, zodat zij weten wat er besproken 
wordt. Op deze manier hopen zij meer verbinding en transparantie te bieden richting het team.  
Besluiten worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief.  
 
Nieuws over de versoepelingen van de pleinregels worden gedeeld in de nieuwsbrief. Ouders 
mogen hierop reageren. Als zij hierover in gesprek willen kunnen zij een afspraak maken met één 
van de MR ouders (het algemene MR mailadres wordt in de nieuwsbrief vermeld).  
 
Hoe kunnen ouders de MR-ouders bereiken? De mentor is de spil, dus als ouders iets willen 
bespreken kunnen zij dit met de mentor bespreken en kan die hen zo nodig doorverwijzen naar 
de MR-ouders.  

 De MR notulen moeten officieel openbaar gedeeld worden. Deze moeten op de website 
geplaats worden. Marlies bespreekt dit met ICT’er en directie.  



6 Rondvraag 
Geen. 

7 Sluiting 19.45 uur 
Volgende vergadering 29 november, 18.15 uur (eten om 17.30 uur in het restaurant).  


