
Notulen MR vergadering - Dinsdag 31 januari 2023  

Aanvang vergadering MR: 18:15 uur – aanvang directie: 18:45 uur 

Aanwezig: Stephan Scholman, Gert Jan Franken, Manuela de Muijnck, Dominique van der Meulen, 
Hetty Jansma, Romy Willems, Evert van der Meer, Rianne Bosch, Marlies Willemsen 
 
Voorzitter: Romy Willems 
Notulist: Marlies Willemsen 

1 Welkom door de voorzitter 
We spreken een aantal punten met de MR voor. Punten die vanuit het personeel kenbaar zijn 
gemaakt worden doorgegeven en opgenomen in de agenda/ notulen.  
Om 18.45 uur sluit directie aan en bespreken we de agendapunten met elkaar.  

2 Vanuit de achterban 

2.1 Personeel 
Punten die vanuit het personeel zijn binnengekomen zijn: wijze van aanname en inschaling van 
nieuw personeel, er leeft een gevoel van ongelijke inschaling. Ruimte voor nieuwe LC- functies 
en ziekteverzuim.  
Deze punten worden tijdens de vergadering besproken en zijn in de agenda en notulen 
opgenomen onder punt 3. 

 
2.2 Ouders 
2.2.1 Concept vrijwillige ouderbijdrage (meestal in maart vaststellen) 
De ouderbijdrage is een bedrag dat ouders per leerling, per schooljaar betalen aan school. Dit is 
een vrijwillige bijdrage vanuit de ouders. Voor dit schooljaar waren deze kosten €75 per leerling, 
voor twee leerlingen uit hetzelfde gezin zijn de kosten in totaal €90 euro.  
Materialen zoals veiligheidsschoenen kunnen niet opgenomen worden in de vrijwillige 
ouderbijdrage, omdat dit verplichte kosten zijn.  
 
 Evert dient de volgende MR vergadering een voorstel in voor de vrijwillige ouderbijdrage 
schooljaar 23/24.  
 
2.2.2 Voorstel digitaal middel inschrijven oudergesprekken  
Tot nu toe worden ouders door de mentor uitgenodigd voor de oudergesprekken (startgesprek, 
voortgangsgesprek en driehoeksgesprek). Mentoren mailen, appen of bellen hierover. In de 
onderbouw delen zij zelf de ouders in. De indeling wordt de ouders gemaild en de leerlingen 
krijgen een brief mee. Als mentor hoef je alleen nog een moment met ouders te plannen die niet 
kunnen op de inplande datum/ tijd.  
 
Er bestaan ook systemen waarin mentoren (waar nodig i.s.m. vakdocenten) hun beschikbaarheid 
op kunnen geven. Ouders kunnen zich digitaal inschrijven. Het lijkt ons praktischer en minder 
belastend in de taak voor de mentor om dit middel in te zetten.  
 
 We vragen de ICT’er dit te onderzoeken en willen proberen om met de S-klassen een pilot te  
draaien voor het inplannen van de driehoeksgesprekken.  
 Advies MR: ICT ligt binnen Mijnschool bij één persoon. Is het verstandig om dit uit te breiden/  
deze taak te gaan delen met een collega? Op deze manier zou de belasting van deze taak breder 
gedragen kunnen worden.  
 



2.2.3 Vrijwilligersbijdrage oudergeleding 
Je kunt als MR-ouder een vrijwilligersvergoeding krijgen. Deze zouden we graag willen invoeren. 
Deze vraag is ook gekomen bij de GMR.  
 
 Evert en Romy zullen samen onderzoeken om welk bedrag dit gaat en volgende MR-
vergadering een voorstel doen.  
 
2.2.4 Oudergeleding MR 
Geraldine heeft aangegeven te stoppen met de MR. Andere zaken vragen op dit moment meer 
aandacht van haar. We gaan opzoek naar een nieuw ouder lid. We vermelden dit in de 
nieuwsbrief en op de website.  
 
 Hetty zet de vraag uit richting het personeel, zodat collega’s tijdens de voortgangsgesprekken  
     ouders kunnen vragen.  
 Marlies zorgt voor de wijziging en vermelding op de website.  

 
  2.3 Leerlingen 
2.3.1 Broodjesverkoop 
Sinds kort is er elke dinsdag broodjesverkoop. De broodjesverkoop is een keer niet doorgegaan, 
omdat de collega die dit verzorgt voor een andere taak nodig was. Dit zorgde voor teleurstelling 
bij de leerlingen. Ook waren er leerlingen die geen lunch mee hadden. Broodjesverkoop is een 
taak die vervangen moet worden, zodat leerlingen echt elke dinsdag een broodje kunnen kopen 
op school.  
 
 Wanneer er uitval is moeten we zorgen voor vervanging.  
     Tip: deel het ’s ochtends in het rondje, zodat we als collega’s mee kunnen denken over een     

              oplossing.  

 

2.3.2 Zitzakken 

De zitzakken worden niet teruggezet in de aula, omdat er veel rommel wordt gemaakt. Het is 

onhygiënisch. Conciërges moeten het vaak opruimen. Ook was het vaak een strijd met de leerlingen 

om hun rommel op te ruimen. De zitzakken zijn verplaats naar de bibliotheek.  

 

2.3.3 Rustplek pauze binnen 

Binnen, in de aula, is er geen mogelijkheid om voor een rustige plek te zorgen waar leerlingen die dit 

nodig hebben pauze kunnen houden. Mogelijk dat het voorste deel van de hal hiervoor gebruikt kan 

worden. Mogelijk kan de bibliotheek ook gebruikt worden, mits er toezicht is.  

 

 In de taakgroepen wordt er gevraagd om mee te denken over een oplossing.  

 

2.3.4 Ontbijt voor leerlingen 

De werkgroep ‘gezonde school’ heeft het verzorgen van een ontbijt voor leerlingen die dit thuis niet 

kunnen krijgen opgepakt. Ze onderzoeken of we als school een sponsor kunnen krijgen voor het 

ontbijt voor de leerlingen. Het blijft lastig om er achter te komen welke leerlingen hiervoor in 

aanmerking komen. Met de leerlingbespreking hebben we een aantal leerlingen genoteerd. De 

subsidieregeling hiervoor (VO) ligt ter goedkeuring in de tweede kamer. 

 

 Romy vraagt de gezonde school werkgroep een mail te sturen naar het personeel om te 

informeren over hoe het proces verloopt.  

 



2.3.5 Kastjes meiden toiletten 

In de meiden toiletten worden bakjes opgehangen met maandverband en tampons.  

3 Vanuit de directie 

3.1 Personeel en bemensing 

3.1.1 Vervanging Rianne t.a.v. werkzaamheden taakbeleid en taakbrieven volgens schooljaar.  
Rianne is zwanger van hun tweede kindje. Gefeliciteerd Rianne!  
Zij zal rond mei met verlof gaan. Er wordt gekeken naar vervanging voor haar werkzaamheden. Er 
zijn meerdere collega’s die taken van haar overnemen. Wat betreft het taakbeleid: Rianne start 
met het opstellen van de taakbrieven voor het nieuwe schooljaar. Een collega is gevraagd met 
Rianne mee te kijken, zodat deze op de hoogte is van hoe het taakbeleid werkt. Ook de 
roostercommissie wordt hierin betrokken. 
 
Binnenkort zal de wensenbrief naar het personeel verzonden worden.  
Rianne zal het taakbeleid herzien voor komend schooljaar en deze voor instemming delen met 
het personeel.  
 
 Rianne, tijdspad en procesomschrijving mailen naar personeel. 
 Evert, onderbouwing van 981 uur (afwijking in lesuren) op ‘VOL2 – beleid’ plaatsen  
 
3.1.2 Concept formatieplan 
Educare zal met ons meedenken over het formatieplan voor volgend schooljaar. De HRM 
adviseur zal advies geven. De leerlingaantallen zijn geteld en er is zicht op de tijdelijke contracten 
en contracten die komen vanuit de NPO-gelden.  
MR: Worden collega’s op tijd meegenomen in het proces? In april moet het concept formatieplan 
bekend zijn.  
 
 Evert mailt personeel een tijdspad/ de fasering betreft het formatieplan.  
 Romy plant begin april een PMR vergadering met directie over het concept formatieplan.  

 
3.2 Financieel  

3.2.1 Concept begroting 
Personeel die boven bemensing zijn aangenomen hebben een tijdelijk contract. Deze mensen 
zijn aangenomen vanuit Educare. De grootste druk ligt op de personele kosten.  
 
 Evert dient de volgende MR vergadering de boekhoudkundige begroting in.  

3.3 Beleidszaken 

3.3.1 Instemming protocol veiligheidsschoenen 
Vorige MR vergadering is er een concept beleidsstuk ingebracht. De MR heeft hier feedback op 
gegeven. We hebben in de mail aangegeven dat het beleidsstuk is goedgekeurd als er geen 
verdere opmerkingen worden gegeven vanuit de MR.  
Er is verwarring ontstaan naar aanleiding van de brief naar ouders over de veiligheidsschoenen. 
Hierin bleek informatie te staan die niet overeen kwam met het beleidsstuk. Er was nieuwe en 
andere informatie in de brief opgenomen. Vanuit de MR is er feedback gegeven op de brief. 
Onder het personeel is er onduidelijkheid ontstaan.  
 
 We willen als MR graag op een formelere manier instemming verlenen, instemming 
onthouden of advisering geven op een beleidsstuk.  



Hetty heeft een formulier gemaakt waarmee we als MR officieel en definitief instemming 
kunnen verlenen, kunnen onthouden of kunnen adviseren. Deze zullen we vanaf heden gaan 
gebruiken.  
 Het lijkt ons goed dat er een format komt met standaard onderwerpen die omschreven 
moeten worden in een beleidsstuk. Marlies zal een format maken en de volgende vergadering 
als voorstel indienen.   
 
3.3.2 Taakbeleid + taakbrieven en terugblik CAO voorlichting (Evert/Rianne) 
Beleid over inzetbaarheidsuren en een herschikking van de algemene schooltaken opslagfactor 
komt terug in de volgende MR vergadering.  
De uitleg over de CAO is als positief ervaren. Er is goede uitleg gegeven over de wijzigingen in de 
CAO VO.   
Rianne heeft een stuk geschreven over het verlof- PB als onderdeel van het taakbeleidsstuk 
(hoofdstuk 7). Deze mailt zij naar de MR ter controle. Vervolgens mailt zij deze naar het 
personeel.  
 
3.3.3 Concept jaarplan (Evert/ Rianne) 
Als nieuw onderdeel is ‘internationalisering’ toegevoegd. We hebben als MR het concept 
jaarplan nog niet ontvangen.  
 
 Evert/ Romy mailt deze door naar de MR.  
 
3.3.4 Activiteitenplan burgerschap leerlingen (Evert/Romy) 
Er is een activiteitenplan burgerschap gemaakt. Voor ieder leerjaar staan er activiteiten gepland 
die we met de leerlingen zullen gaan doen. De kosten zijn voor twee jaar geborgd. Voor de S-
klassen is er een tweejaren plan nodig.  
Voor een aantal duurdere activiteiten wordt er een bijdrage van leerlingen/ ouders gevraagd. 
MR: Kan dit opgenomen worden in de vrijwillige ouderbijdrage? Evert geeft aan dat deze gelden 
hier niet in opgenomen kunnen worden, omdat we leerlingen dan in-/ uitsluiten van deelname 
op basis van of de ouderbijdrage betaald is of niet.  
De ouderbijdrage wordt door ongeveer 1/4e van de ouders betaald. Mogelijk kan hier meer 
aandacht aangegeven worden.  
 
 Evert onderzoekt of een bijdrage voor activiteiten rondom burgerschap opgenomen kan 
worden in de ouderbijdrage.  
 Nadenken over hoe we de ouderbijdrage meer onder de aandacht kunnen brengen bij ouders 
en hoe we er voor kunnen zorgen dat deze door meer ouders betaald zal gaan worden.  
 
3.3.5 Ruimte voor LC functies (Evert/Rianne) 
Evert heeft bij Educare aangegeven dat wij graag ruimte willen voor LC functies binnen onze 
school. Landelijk mocht eerder gestreefd worden naar 35% LC-functies. Het zou mooi zijn als we 
dit kunnen blijven hanteren. Een aantal collega’s functioneert op LC-niveau, maar kunnen daar 
op dit moment geen waardering voor krijgen. De mogelijke ruimte wordt berekend en 
meegenomen in de formatieplannen voor volgend schooljaar.  
In samenwerking met de MR wil directie het beleid op LC-functies herzien. Wanneer kom je in 
aanmerking voor een LC-functie? We zullen HRM van Educare vragen mee te denken, zodat er 
iemand objectief mee kan denken.  
 
 Evert verwacht antwoord vanuit Educare over welke ruimte er is voor LC-functies. Directie  
     stuurt hierover een mail naar het personeel.  
 Evert vraagt iemand van Educare (HRM) mee te denken over het beleid op LC-functies.   
 Directie herziet in samenwerking met de MR het beleid LC-functies.  



 Evert en Romy zetten tijdspad uit.  
 
Reactie op vragen personeel n.a.v. dit agendapunt: 
- Nieuwe collega’s vanuit het PO worden niet vanzelfsprekend ingeschaald in de LC-schaal. Het 
blijft ingewikkeld bij schaarste aan personeel.  
- Vragen over inschaling of salaris kun je stellen aan de directeur.  

 
3.3.6 Ziekteverzuim 
Er is laatst een mail verstuurd waarin het personeel op de hoogte is gesteld van ziekteverzuim 
binnen ons team en hoe de vervanging is geregeld. Er zal periodiek een update gegeven worden 
richting het team. Er kan geen persoonlijke informatie over een collega gegeven, mits deze 
hiermee instemt.  
Advies MR: neem hierin ook het onderwijs ondersteunend personeel mee.  
 
3.3.7 Aflopende NPO gelden (Evert/Rianne) 
Een aantal personeelsleden zijn aangenomen vanuit de NPO gelden. Deze zijn voornamelijk 
aangenomen binnen onze zorgstructuur, denk aan de time-out of extra handen in de klas/ 
school. We zijn ons er van bewust dat een aantal functies niet meer gefinancierd kunnen 
worden vanuit de NPO gelden. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden in wat er voor de 
school nodig is.  
 

3.3.8 Werkdrukmiddelen 
De manier waarop gelden voor werkdrukvermindering wordt ingezet moet in samenspraak met 
het team besloten worden. Het is nodig om hierover met het team in gesprek te gaan. Waar 
wordt de werkdruk ervaren? Waar ligt de werkdrukverlichting en waar ligt de 
werkdrukverzwaring? Wat gaat de werkdruk verlagen en waarop willen we deze gelden inzetten? 
 
 Evert, Rianne en Romy plannen een datum om hierover met het team in gesprek te gaan.  

 
4 Lopende processen 

4.1 Activiteitenplan MR 
Vanuit de MR moet er een activiteitenplan geschreven worden. Dit zullen we dit schooljaar doen 
voor het volgende schooljaar.  
 
4.2 Inspectiebezoek leerlingenzorg 
We krijgen dit jaar de onderwijsinspectie op bezoek. Ze zullen zich vooral richten op de zorg. Het 
zal gaan om hoe we de leerlingen volgen en hoe we dit registreren. Vanuit kwaliteit, directie en 
het zorgteam kijken we naar hoe de zorg wordt geregistreerd in Presentis.  
 
4.3 Concept instemmingsbrief  

       Hetty heeft een instemmingsbrief gemaakt. Met deze brief zullen we als MR officieel instemming      
       verlenen, instemming onthouden of advisering geven op een beleidsstuk.  
 

4.4 Advisering extra persoonlijk budget uren (40+16) 
Evert heeft bij Educare aangegeven dat deze extra uren dit schooljaar waarschijnlijk uitbetaald 
moeten worden. Hiervoor is een bedrag gereserveerd. Dit bedrag wordt uitbetaald tussen 
september en december.  
 Rianne neemt informatie hierover op in de nieuwsbrief richting personeel.  
 Evert zoekt uit hoeveel belasting er betaald wordt over extra uit te betalen uren.   
 
4.5 Scholing MR vanuit CNV 



Op 11 en 18 april zullen we als MR de MR basiscursus volgen. 
 

 
5 Mededelingen en w.v.t.t.k.  

5.1 Beleidsstuk Entree route 
Er komt binnenkort een beleidsstuk over de Entree route binnen Mijnschool in samenwerking 
met Landstede Harderwijk.  
 
5.2 Ruimtegebrek 
Het is elk jaar een terugkerend probleem: ruimtegebrek. Volgend schooljaar is er geen lokaal 
beschikbaar op Landstede (i.v.m. verbouwing). Ruimtes als de kelder, personeelsruimte of het 
restaurant worden niet als prettige ruimtes ervaren om les in te geven.  
 
5.3 Communicatie 
Om voor de volgende vergadering over na te denken: de meeste punten waarop tijdens 
vergadering spanning ervaren gaan om communicatie. Tijdens een vergadering kan er 
ondertiteling aan spanning gegeven worden en kunnen we kijken naar wat er gebeurt. Hierdoor 
kunnen we onze manier van communiceren verbeteren.  
 
5.4 Informatie nieuwbouw? 
Volgende MR vergadering komt de nieuwbouw op de agenda.  
 
5.5 Verbeterpunten huidige gebouw 
Er zijn een aantal verbeterpunten voor ons gebouw. De luchtventilatie is volgens de CO2 melders 
onvoldoende. Evert is met meerdere bedrijven in contact.  

5.6. Subsidie NT2 
Aanvraag subsidie voor NT2 wordt onderzocht.  
 
5.7 Lesmateriaal voor in de time-out 
Pakketjes lesmateriaal voor de time-out: hier zijn verschillende reacties opgekomen. De vraag 
gaat terug naar de bouwcoördinatoren.  
 
5.8 Veiligheidsprotocol 
Het veiligheidsprotocol is met het time-out team doorgenomen. Deze is herzien en zal in het MT, 
de taakgroepen en de MR besproken worden.  

5.9 Coaching traject  
Het MT volgt een coaching traject. Vanuit een aantal personeelsleden is de behoefte naar een 
soortgelijk coaching traject uitgesproken. Mogelijk is het iets dat opgenomen kan worden in het 
scholingsplan.  

6 Rondvraag 
 Romy, GMR standaard toevoegen als agendapunt op de MR-vergadering.  

7 Sluiting 21.28 uur 
Volgende vergadering 21 maart 2023 

 


