
Verslag vergadering  

MR basisschool De Grasspriet 

 d.d. 22-4-2015 

aanwezig:  Caroline van Veldhoven, Joerie van Looij, Maj-Britt van Daal, Hein Lepelaars, 

Christ Mandigers en Kim Penners  

afwezig:  Frits Braun, Teun van Lieshout, Valerie Schurgers 

 

1.Opening en vaststellen van de agenda  

 

2. Begroting overblijf  Dennie van Asten komt deze toelichten 

Vanwege familieomstandigheden heeft Dennie vanavond moeten afzeggen.  

Besloten dat Kim Dennie mailt dat hij de begroting naar ons mag mailen en dat wij per mail 

reageren/akkoord geven. Mochten wij het nodig vinden om alsnog een mondelinge toelichting 

te willen dan vragen we Dennie alsnog een keer te komen.  

 

3. Ingekomen / Uitgegaan 

Geen bijzonderheden. 

 

4. Verslag vergadering 29-10-2014 en actiepunten 

Het verslag van 04-02-2015 is vastgesteld. 

- Schoolgruiten moet nog in het team worden besproken.  

- Chaos bij binnenkomst in gang bij groep ¾; is gelijk aangepakt en gaat nu goed.  

- Actiepunt 17-09-2014: Joeri heeft gesprek gehad met Christ, hierbij was nog een 

communicatiemedewerker vanuit SKOzoK aanwezig. De folder wordt gemaakt als de visie 

helemaal klaar is. In de folder wordt duidelijk gemaakt waar de Grasspriet voor staat. Verder 

is er vanuit SKOzoK een app in ontwikkeling m.b.t. communicatie naar ouders. 

 

5. Mededelingen: directie / team / ouders / ouderraad / SKOzoK – GMR 

Geen mededelingen.  

 

6. Hoe kunnen we MR optimaal laten functioneren 

N.a.v. de vraag van Caroline 

Communicatie tussen O.V. en M.R. 

O.V. heeft voornamelijk als taak ondersteuning bij het organiseren van de diverse 

schoolactiviteiten. Soms stellen ze een hulpvraag aan de MR. Onlangs bv. enquête Efteling.  

In de toekomst is het fijn als er duidelijkheid is vanuit wie bijvoorbeeld de bevestiging of het 

antwoord op een bepaalde vraag komt. Zodat iedereen zich ook gehoord voelt. 

 



Christ heeft verder zijn rol in de MR uitgelegd; hij is gesprekspartner en komt in principe op 

aanvraag een MR-vergadering bijwonen. Over het algemeen is Christ iedere MR-vergadering 

een deel aanwezig.  

 

Conclusie; er moeten steeds duidelijke afspraken gemaakt worden; 

- wat wordt er van wie verwacht? 

- wie communiceert de ‘uitkomst’ naar de MR?  

 

7. Visiestuk; korte toelichting kernwaarden en uitwerking (zie bijlage ‘visie kernwaarden 

en uitwerking) 

Aan de hand van de bijlage ‘visie kernwaarden en uitwerking’ korte toelichting gegeven. De 

vorige MR-vergadering hebben we de kernwaarden al een keer toegelicht. Nu ook meer 

toelichting gegeven over welke onderwijsvormen we dan terug zullen zien en welk leerkracht- 

en leerlinggedrag hier dan bij te zien is.  

Joeri en Caroline vinden het doordacht en goed klinken.  

 

Er wordt aangegeven, zodra de visie naar ouders wordt gecommuniceerd, dat het vooral 

belangrijk is om de kernwaarden met uitleg naar de ouders te communiceren. Zeker de 

oneliners bij iedere kernwaarde zijn heel pakkend!  

 

Verder ideeën besproken op welke manier we de visie aan ouders kunnen communiceren.  

Gesproken over filmpjes, foto’s; beeldmateriaal is pakkend! Hein zou stukjes kunnen filmen 

van de kernwaarden. Belangrijk ook om de oneliners er bij te benoemen.  

Joeri biedt aan om mee te denken hoe we dit kunnen aanpakken.  

 

Ook is het belangrijk om na te denken hoe we de visie ook weer kunnen vertalen naar 

buitenschoolse activiteiten. Idee om een soort van kader te maken voor de oudervereniging, 

met richtlijnen over hoe een uitstapje eruit zou moeten zien. De locatie van zo’n uitstapje 

wordt dan aan de hand van deze richtlijnen gekozen door de oudervereniging. 

Voorstel om een keer een OR-lid bij een MR-vergadering te laten deelnemen als dit op de 

agenda staat. Joeri neemt contact op met Cindy.  

 

8. Bespreken tevredenheidspeiling (zie bijlage ‘samenvatting tevredenheidspeiling) 

2 punten vanuit de top 10 ontevredenheid aanpakken in de MR; bekijken wat we hiermee 

kunnen op de agenda van de MR. 

De volgende 2 punten hebben we gekozen: 

1. Veiligheid op weg naar school 

(o.a. Verkeer en veiligheid parkeergedrag voor de school ‘Kiss en drive in combinatie met 

wachtende fietsers’ en ophalen via diverse uitgangen.) 

2. Aandacht voor pestgedrag. 

 

 

 

 



9. Het vakantierooster met urenberekening (en ruimte voor studiemomenten) 

Het vakantierooster voor het schooljaar 2015-2016 is vastgesteld door de GMR.  

Christ heeft uitleg gegeven over de spreiding van de studiedagen. Volgend jaar zijn er 2 

studiedagen op maandag, 4 studiedagen op woensdag en 2 studiedagen op vrijdag.  

Omdat volgend schooljaar de laatste periode (na meivakantie tot zomervakantie) een lang 

blok is, is het voorstel om twee studiedagen, een vrijdag + een maandag, aan elkaar te 

koppelen in dit laatste blok. Dit zou betekenen dat kinderen een lang weekend hebben.  

MR stemt hiermee in.  

 

Er komt zo snel mogelijk een terugkoppeling op welke data volgend schooljaar de 

studiedagen zullen zijn.  

 

10. Allocatie onderwijzend personeel 2015-2016 (toegekende formatie: 5,85 FTE): ter 

info 

Uitleg door Christ over hoe de toegekende formatie van 5,85 FTE is opgebouwd.  

Frits Braun en Marij Heijnen hebben aangegeven gebruik te gaan maken van hun pensioen. 

Hierdoor komt er ook een vacature voor volgend schooljaar.  

Hoe de formatie er daadwerkelijk uit zal gaan zien, voor welke groep de vacature komt en 

welke leerkracht welke groep gaat doen, zal eerst in het team besproken moeten worden.   

Zodra het formatieplaatje rond is, wordt dit naar ouders gecommuniceerd.  

 

Verder willen de vakbonden en de PO-raad de werkdruk in het primair onderwijs beperken en 

willen daarom de invloed op en de verantwoordelijkheid voor het takenpakket van de 

leerkracht  vergroten, zodat de balans tussen taken, beschikbare tijd en ervaren werkdruk 

zichtbaar wordt. Cao-partijen hebben afgesproken dat de huidige normjaartaak per 1 augustus 

2015 vervalt. Iedere organisatie moet een keuze maken om te gaan werken met of het 

basismodel of met het overlegmodel voor de vaststelling van het taakbeleid op de scholen.  

Ook dit wordt morgen eerst in het team besproken  

 

11. Rondvraag en afsluiting 

Vanuit Christ de vraag of er nog een extra MR-vergadering ingelast kan worden i.v.m. het 

bespreken van de volgende punten: 

- Groepsverdeling en invulling vacatureruimte 

- Instemming CAO overlegmodel personeelsgeleding 

- vaststelling studiedagen 

- schoolplan; vervolg en schoolontwikkelingsplan  

 

Extra MR-vergadering is gepland op woensdag 3 juni 2015 van 19.30 tot 21.30uur. (Kim is 

hierbij afwezig) 

 

De laatste MR-vergadering van dit schooljaar wijzigt een half uur qua tijd; op 24 juni 2015 

vergaderen we van 20.00u tot 22.00u.  

 



 

Actiepunten: 
 

17-9-2014: Er zal een vervolggesprek plaatsvinden tussen Joerie en Christ i.v.m. de 

communicatie naar ouders. Het idee is om een folder te maken van het kindcentrum. Ook zijn 

er ideeën over briefpapier met een eigen logo.  

 

22-4-2015: Kim mailt Dennie i.v.m. begroting overblijf per mail.  

 

22-4-2015: Joeri neemt contact op met Cindy Dijkhoff over aanwezig zijn bij een MR-

vergadering.  

 

22-4-2015: Maj-Britt, Hein en Kim bespreken in team ideeën over communicatie visie aan 

ouders.  


