
 

Medezeggenschapsraad 
01 december 2020 
 
Notulist: Gonnie 
Aanwezig: Ghislaine, Bas, Stephanie, 
Henriëtte, Lidwien, Gonnie en Jolanda 
 

 

 
 Onderwerp 

 

Actiepunten 

1.  Opening  

Linsey afwezig met kennisgeving 

 

 

2.  Agenda vaststellen 

Bas deelt mede dat de structuur van de jaaragenda 

gaat veranderen, wat is wanneer nodig? Doet hij in 

overleg met Jolanda. 

 

 

Jolanda en Bas passen jaaragenda 

aan 

3. Overlegtijd MR 

Het praktisch verkeersexamen wordt besproken als 

Jolanda aangesloten is. 

 

 

4.  Mededelingen directie en MR 

Visualiseren van onze boom: wordt hard aan gewerkt 

door Jolanda en Stephanie. Met start nieuwe website 

worden de veranderingen goed gecommuniceerd 

met ouders. Voor nu is oude website up-to-date. 

Ouders informeren over update? Jolanda stelt voor 

om dit later te doen.  

 

Verkeerssituatie rondom school: krijgt vervolg in het 

nieuwe jaar. Leerlingenraad is nog niet ingeschakeld. 

Jolanda staat regelmatig buiten en spreekt ouders 

aan. Ouders/passanten spreken elkaar ook aan. 

 

Praktisch verkeersexamen  

Suzan Kooij is enthousiast, er is animo onder de 

ouders (8 ouders). Jolanda stelt voor om het eerst te 

hebben over het ‘waarom’ en dan pas het ‘hoe’. Dit is 

nog niet goed besproken binnen het team.  

 

Hoe verhouden bijvoorbeeld leerrendement en 

leertijd zich tot elkaar? Destijds is het gestopt 

vanwege het organiseren. En welke prioriteiten heeft 

de school? In welke mate ligt de medeverantwoorde-

lijkheid voor gedrag in het verkeer ook bij school? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanda heeft afspraak in nieuwe 

jaar met Davey 

Leerlingenraad nog inschakelen 

(Jolanda) 

 

 

Jolanda pakt dit onderwerp terug 

naar het team. Jolanda stuurt ook 

een mail naar Suzan. 



Mocht school het weer oppakken, dan ook duidelijk 

aangeven dat er een stuk ouderverantwoordelijkheid 

is m.b.t. de organisatie.  

 

https://vvn.nl/agenda/gelderland/nijmegen/praktisc

h-verkeersexamen-2021 (Tip Ghislaine) 

 

5. Notulen vorige vergadering  

Notulen worden goedgekeurd. Actiepunten die nog 

niet gebeurd zijn: 

- MR-begroting doorsturen 

- Ghislaine heeft werkgroep discriminatie nog niet  

  opgepakt. 

- Ghislaine heeft niet meer gewerkt aan tabellen. Kan  

  eventueel opgepakt worden bij nieuw schoolplan.   

 

We wijken voortaan van huishoudelijk regelement af. 

Doorsturen van goedgekeurde stukken hoeft niet 

meer via Bas/Jolanda te lopen. 

 

 

 

Jolanda stuurt begroting nog naar 

Bert (zie ook punt 8) 

 

Ghislaine sluit later aan bij 

werkgroep discriminatie 

 

Gonnie stuurt stukje voor Hallo 

en goedgekeurde notulen direct 

door naar Rini 

 

6. Formatie nieuwe schooljaar (leerlingen/ docenten?) 

Jolanda heeft nog geen informatie van Bert 

(personeel) en Olard (financiën). 

Verwachting is een lichte krimp (van 296 naar 293 

leerlingen). Mededeling Jolanda: besproken tijdens 

de meerjarenbegroting: bij onverwachte groei van je 

school krijg je meteen bekostiging.  

 

 

Wordt vervolgd in januari 

7. Duurzame inzetbaarheid/taakbeleid 

Jolanda deelt een PowerPoint met ons. Deze staat 

ook in onze DropBox. Er worden een aantal 

praktische vragen gesteld (o.a. bijhouden 

leermiddelen). De hoeveelheid werkgroepen wordt 

nu bekeken en de werkelijke belasting daarvan. 

Ouderhulp geeft verlichting voor team. Kunnen er 

werkgroepen geclusterd worden? Het programma 

Cupella kijkt mee om uren per leerkracht eerlijk te 

verdelen. 

 

Voorstel Jolanda: MR denk eens mee. Zitten we op 

de goede weg? Fijn dat hier enthousiast over 

meegedacht wordt (mensen uit bedrijfsleven geven 

een andere blik). Oudergeleding MR en 

Personeelsgeleding MR gaan samen kritisch kijken 

naar taakbeleid. Wat kan er anders? Wat is ons 

gemeenschappelijk doel (ten bate van het onderwijs). 

Dit wordt ook teruggekoppeld aan het team.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanda deelt urentabel met MR 

 

Bas Stephanie (OMR), Lidwien 

(PMR) en Jolanda gaan in overleg 

over taakbeleid/duurzame 

inzetbaarheid 

 

 



 

We komen terug op duurzame inzetbaarheid. Deze 

komt in tegenstelling tot professionalisering vanuit 

mensen zelf. In de praktijk wordt dit flexibel/in 

overleg ingezet. Leerkrachten maken structureel 

teveel uren. CAO wordt niet altijd als wetboek 

gevolgd.  

 

NB: werkverdelingsplan moet in mei/juni weer op 

orde zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. MR regelement en statuten 

Staan nu in DropBox. Is een goede leidraad voor de 

MR, welke bevoegdheden heeft een MR? Te 

gebruiken als naslagwerk. GMR maakt regelmatig 

update.  

 

MR financiën 

Goedgekeurd, worden nog naar Bert gestuurd (staat 

in activiteitenplan in DropBox). Zie ook punt 5. 

 

 

9.  Stand van zaken TLIM (the leader in me) 

Leerkrachten hebben een persoonlijk mission 

statement gemaakt. Waar staan we zelf voor? Dit is 

in kaart gebracht en gedeeld. LHT heeft een check 

gedaan: zijn de gewoontes, leiderschapsrollen en 

groepsdoel zichtbaar aanwezig? Ja. 

 

TLIM gaat steeds meer leven. Taal wordt steeds meer 

gebruikt. Ook schoolbrede leiderschapsrollen worden 

opgepakt (bijvoorbeeld materialenbazen).  

Leerlingen krijgen steeds meer leiding/zeggenschap: 

bijvoorbeeld de ‘pietjes’ uit groep 8.  

 

Evaluatie: doelen uit projectplan worden geëvalueerd 

in het LHT. Bij elke vergadering is een lid van het BMT 

aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLIM: terug laten komen op de 

agenda van de MR. 

10.  Rondvraag 

Afscheid Linsey, alvast een kaartje. Uitnodigen voor 

etentje einde jaar. Dan krijgt ze attentie. 

 

Transparantie OV, MR, GMR: vast agendapunt van 

maken. 

 

Zit OV wel te wachten op info MR? Jolanda denkt het 

wel. Liever geen notulen inzetten, via persoon laten 

 

Kaartje sturen, doet Gonnie. 

 

 

Communicatie OV-MR-GMR terug 

laten komen op MR-agenda. 

 

Ghislaine geeft info OV-MR over 

en weer door. 



verlopen.  

Bas neemt deze rol voor GMR-MR 

op zich. Neemt hiervoor contact 

op met Anneke via 

anneke.janssen@biezenkamp.nl 

 

11. Sluiting +/-21.30 

 

 

 


