
 

 

NOTULEN MR Vergadering 
 
MR vergadering OBS De Schakel 
Maandag 26 maart 2018 
Van 19.30 uur tot 21.30 uur 
 
Aanwezig: MAA AW, ER, RG, BS, MS, MAD 
Afwezig: 
 

19.30  uur – 21.30 uur 	
	
1. Opening	
2. Notulen	vergadering	15	januari	2018		
3. Informatie	vanuit	directie/stichting	
4. Aftredingsmodel	en	verkiezingen	MR	
5. Quickscan	
6. Veiligheidsplan	
7. Voortgang	GMR	
8. Voortgang	OR	
9. Rondvraag	

 

 

21.30 uur Afsluiting 
   

 
 
1. Opening 
2. Notulen zijn goedgekeurd 
 
Inspectie bezoek 
RG: Goed voorbereid op het thema bezoek van de inspectie. 
Alles is doorgenomen met de begeleiders. Leerdoelen zijn vastgelegd voor de leerkrachten. 
Vragen van de inspectie zijn al bekend. Rien heeft zich hierop voorbereid. Bezoeken:  
Groep 3 
Groep 6/7 
Groep 2/1  
Groep 5/6 
Feedback wordt dezelfde dag gegeven door de inspectie 
 
3. Informatie vanuit Directie/stichting 
Bestuur: 
RG:  
Vacature bestuurder staat open (zie ook punt 7 van deze notulen) 
Headhunter ingeschakeld 
GMR heeft toestemming gegeven  
AW: Profiel lijkt erg op het profiel van de vorige bestuurder. Functie is voor een periode van 4 jaar, wel is de 
intentie voor een langere periode.  
 
Aandachtspunten: 
RG: 
Schakel is een rode school. Cito score was vorig jaar onder de ondergrens. 
AW geeft extra les in rekenen, zodat we boven de ondergrens van de cito komen. 
Inspectie eis: score boven het gemiddelde van de scoregroep 
Onrust door gedrag van leerlingen. Dit gaat nu de goede kant op. 
De raad van toezicht was erg geschrokken van de situatie overall binnen de Stichting Onderwijs Primair. 



 

 

Zorgen over de scholen die onder de ondergrens komen, RvT heeft opdracht gegeven aan de bestuurder om 
hieraan te werken. 
Vorig jaar € 30.000 extra ontvangen van het bestuur. Extra ondersteuning voor RG: 2 dagen per week. RG en 
ER hebben zo de tijd om in de groepen mee te kijken.  
 
Vakantierooster 
RG: OBS De Schakel wijkt af van de landelijke Koningspelen. Conform advies van de rijksoverheid  
Middelbare scholen in de omgeving zijn gebeld. 
Meivakantie 19 april tot 5 mei 
 
Zwemmen 
RG: Veiligheid, lessen zijn niet conform de verzekeringseisen, het zijn geen zwemlessen, maar natte 
gymlessen.  
Mr gaat akkoord met het afschaffen van het zwemmen.  
RG gaat dit communiceren 
 
Verbouwing 
RG 
Verbouwing is bijna afgerond. Vanuit het lokaal beter zicht op de hal. Hal moet een verlengde worden van het 
klaslokaal. Duidelijke werkplekken voor de kinderen, duidelijke structuur. Extra spreekkamer. Meer bergruimte 
onder de trap. Nieuwe vloeren in de klaslokalen 

- Inspectiebezoek 
- Schoolgids 

Voorbeeld exemplaar nieuwe schoolgids overhandigd, ter inzage overhandigd aan de MR leden. 
Daarnaast komt er een light-versie om bij een kennismakingsgesprek mee te geven. Button, voorleesboekje 
en boekje “Onze school” voor de ouders van VOO. Ontwerp voor een mapje is in de ontwerpfase. 
 
4. Verkiezingen 
- Verkiezingscommissie: MAD en ER 
- De zittingstermijn van MAD is verkort i.v.m. continuïteit van de Oudergeleding van de MR 
- De zittingstermijn van MAA is afgelopen, hiervoor zal binnen het team van De Schakel een nieuwe kandidaat 
worden voorgedragen 
- Verkiezingen voor de oudergeleding MR zal moeten worden uitschrijven voor de zomervakantie 
- Stembiljetten uitdelen op de 1ste schooldag en stembiljetten inleveren vanaf de openingsavond. 
 
5. Quickscan 
Goede en duidelijke toelichting op de structuur van de stichting Onderwijs primair. 
Wat doet het bestuur, de raad van toezicht, het stafbureau, de schoolbesturen etc. 
 
6. Veiligheidsplan en Ondersteuningsplan (SOP) 
SOP-coördinatoren leerlingenzorg van de stichting Onderwijs Primair: vanaf volgend jaar een nieuwe opzet 
vanuit het bestuur (na de zomervakantie). 
MR herkend OBS De Schakel niet in de huidige SOP. In oktober 2019 moet er een nieuwe SOP zijn.   
School heeft zorgplicht, er zal voor ieder kind dat zich aanmeldt voor school een passend onderwijsinstelling 
gezocht worden. 
 
7. GMR 
Overleg RvT  
Functieprofiel nieuwe bestuurder 
Prettige samenwerking 
Geen gespreid bedje voor RvT 
AW stuurt de notulen GMR januari 2018 naar MS 
Mobiliteitsplan/Mobiliteitspool/vrijwillige mobiliteit, onduidelijk document. Bescherm je de directeur: 
aannemen wie hij wil of dat hem een personeelslid voorgeschoteld wordt (afvoerputje). Document is niet 
helder. 
Functiemix: salarisschalen (LA, LB, LC) aantrekkelijker maken van de salarisschalen, hier is geen duidelijk 
beleid. Bestuur heeft toegezegd na oktober hier meer duidelijkheid in te geven. 
Functiehuis moet herschreven worden en functies moeten opnieuw worden gewaardeerd. 
 
8. Voortgang OR 



 

 

RG:  
Leerkracht is aanspreekpunt voor de ouders. 
Ouderraad zorgt voor de hulp van de ouders van activiteiten 
 
9. Rondvraag 
Ouder enquête wordt binnenkort uitgezet per e-mail. 
Voordat de enquête wordt verzonden, wordt er een e-mail vanuit ParnasSys verzonden voor de controle van 
de NAW-gegevens van de ouders. (zie laatste nieuwsbrief) 
 
Evaluatie lunch 
Vanuit het team geen aandachtspunten 
 
Vergadering 16 april vervalt 
Volgende vergadering donderdag 24 mei 19:30 uur 
 
  


