
Notulen MR 

 

 

Datum: Maandag 25 mei 2020 

Aanvang: 20.00 uur video conference call  

Uitgenodigden: Conny, Daniëlle, Maike, Mark, Noortje, Rita en Soraya. 

Afwezig: Conny (met afmelding)  

Voorzitter: Mark 

Notulant: Soraya 

          

1. Opening, vaststellen agenda en notulen vorige vergadering   

De notulen waren al goedgekeurd en de agenda is vastgesteld.   
 

2. Mededelingen directie  

- Rita heeft een gesprek gehad met Peter Tijs betreft overdracht naar Geert (nieuwe 

directeur). Hierin is de planning zoals rooster vrije week, studiedagen ter sprake gekomen en 

welke aanpassingen er volgend jaar aangepakt moeten worden denk aan schoolgids. Einde 

schooljaar afwerken in samenspraak met stuurteam en Geert. Rita heeft verder nog items die 

de reis aan kan pakken, waar de Petraschool al mee bezig is en eventueel kunnen beiden 

scholen hierin gaan samenwerken.  

- Het protocol en hoe kinderen zijn gestart loopt allemaal, niemand heeft hier aanvullingen op.  

- Koersplan van SKPO moet in het schoolplan terugkomen.      

   

3. Terugkoppeling GMR  

GMR is niet doorgegaan. Via de mail zijn er een paar voorstellen rondgestuurd. 

Maike: Stuurt eventueel informatie door voor vragen of opmerkingen.  

Mark: moeten er onderwerpen doorgeschoven worden?  

Maike: onderwerpen worden eventueel doorgeschoven met toestemming van het bestuur. Dat doen 

ze niet zonder te overleggen.  

Vanuit de mail GMR:  

Een aantal onderwerpen die op de agenda voor de komende vergaderingen stellen we uit: 



- een bijdrage vanuit de externe dienst rond het thema professionalisering/passend 
onderwijs.  

- de ’100 dagen-presentatie’ van Ingrid. We willen dit nu graag doorschijven naar een ’250 
dagen-presentatie’. We hechten belang aan de ervaringen en observaties van Ingrid en willen 
dit graag wel doorgang laten vinden. 

- het meerjarenplan financieel beleidsplan: het CvB heeft dit onderwerp door de 
omstandigheden getemporiseerd. Wij zijn hier mee akkoord en dit onderwerp wordt later 
opgepakt. 

Een aantal onderwerpen loopt wel door, zij het in een gewijzigde planning/uitwerking. Deze 
onderwerpen worden dus wel aan de GMR voorgelegd: 
 

- Functiegebouw 
Danielle is namens DB-GMR geïnformeerd over de voortgang van de werkgroep die zich met de 
actualisatie van het functiegebouw bezighoudt. De actualisatie vloeit voort uit CAO-afspraken en per 
1 augustus 2020 dient het functiebouwwerk aangepast te zijn voor de directie- en OOP-functies. Het 
betreft nu niet de OP-functies. 

- Bestuursformatieplan 
Dit wordt jaarlijks aan de GMR voorgelegd. Na de vaststelling vorig jaar voor de periode van 4 jaar, 
betreft het dit keer de jaarlijkse actualisatie. 

- Strategisch Beleidsplan 
De ontwikkelingen hiervan lopen gelukkig door. Het CvB heeft in een aantal bijeenkomsten met veel 
belanghebbenden en betrokkenen gesproken. Helaas is een recente bijeenkomst met de Raad van 
Toezicht, DB-GMR en het CvB over het strategisch plan niet door kunnen gaan. Als alternatief voor de 
presentatie heeft de werkgroep een presentatie online gezet. De werkgroep werkt op dit moment 
aan een uitwerking in de vorm van een fysiek Koersplan, een uitvouw-poster. Op dit moment is nog 
niet bekend of we dit en in welke vorm we dit met elkaar kunnen bespreken. Wij zijn blij met de 
informatie die er nu is. 

       

4. Evaluatie opstart:  

Dienen er nog zaken aangepast te worden in het protocol?   

- Enige aanpassing is dat 8 juni alle scholen op zijn en voor ons verandert er niets. Betreft 

hygiëne gaat alles door zoals het nu gaat.  

- Rita heeft contact gehad met leerplichtambtenaar over kinderen waarvan ouders hen nu nog 

thuishouden. Is het angst of vanwege medische redenen? Bij medische redenen wordt 

contact gezocht met GGD om te zien wat we samen kunnen doen. Inspanning naar de 

leerplicht zal heel gering zijn deze week.  

Mark: studieweek gaat niet door, hoe reageert de leerkracht daarop naar ouders toe? Ouders mogen 

kinderen thuishouden, is geen ongeoorloofd verzuim. Ouders worden hier niet op aangesproken, 

maar wel graag doorgeven aan de leerkracht wanneer een kind niet komt.  

Noortje: hebben mensen al aangegeven dat kinderen er niet zijn? Nog niet bekend bij Rita, maar in 

het eerste stuurteam overleg kan Anke (administratie) dit aangeven. Rita houdt ons op de hoogte 

mocht het heel extreem zijn.  

Maike: ouders zijn er wel mee bezig of er wel genoeg kinderen komen.  

Rita: voor Pinksteren gaat er nog een brief mee aan ouders hoeveel kinderen er ongeveer komen. 

  



5. Stand zaken rondom sollicitatieprocedure nieuwe directeur    

Goede gesprekken gehad met de nieuwe directeur. Er is unaniem gekozen voor Geert van Stiphout 

door de BAC. Het waren hele energieke gesprekken. Geert kwam enthousiast over en heeft er veel 

zin in.  

Mark: vanaf wanneer is de nieuwe directeur in dienst? 

Start 1 augustus, gaat nieuwe benoeming in. Rita heeft met Peter Thijs besproken dat in het nieuwe 

schooljaar zij Geert zal helpen en ondersteunen.   

6. Stand van zaken rondom formatie      

- Volop met de formatie bezig geweest.  

- Financieel controller gekeken wat er mogelijk was.  

- Mieke gaat met pensioen kan niet opgevuld worden omdat er veel leerkrachten over zijn.  

- Groepen kunnen bemand worden met de leerkrachten die er nu zijn.  

- Lous gaat stoppen wordt niet opgevuld.  

- Sanne (orthopedagoog)  wordt een dag extra ingezet voor RT op het gebied van technisch 

lezen.  

Rita: had voor de vakantie 4 scenario’s gemaakt. Men hoefde hier niet uit te kiezen. Kwam wat 

onrust door. Rita heeft vervolgens nog een rondje gemaakt en individueel gevraagd wat men graag 

wil. Rita heeft een formatie plaatje gemaakt en gaat dat morgen in het stuurteam bespreken. Ook 

gaat ze in gesprek met leerkrachten waarvan de dagen veranderen.  

Maike: zij-instromer: wordt deze ook meegenomen in de formatie?  

Rita: is vandaag besproken. Moet eerst een stage en assessment doen om te zien wat ze nodig heeft 

en hoe vaardig ze is met het omgaan van kinderen. Dat is bepalend of zij een werkplek kan krijgen op 

De reis van Brandaan. De school heeft ervaring met zij-instromers, denk aan Iris. Deze zij-instromer is 

dramadocent.  

- Plusgroep aanvraag extra middelen ingediend bij SKPO. 

Leerlingen worden uit de groepen gehaald, maar het stuurteam ziet ook al dat vanuit groep 3 steeds 

meer kinderen komen die gebaad zouden zijn bij een plusgroep. Het stuurteam is in iedere groep 

nagegaan welke kinderen gebaad zijn voor een plusgroep van -10 jaar kinderen. Je ontlast daarmee 

alle andere groepen. De kinderen in de plusgroep volgen hun eigen leerlijn. Door een extra potje 

kunnen we niet 10, maar 11 groepen maken waarvan dus een extra plusgroep.   

Vervolgens wordt er ieder jaar goed gekeken of er kinderen zijn die weer de overstap kunnen maken 

naar het regulier SBO. In de plusgroep krijgen ze meer tools aangeboden waardoor ze groeien en 

vooruitkomen.  

7. Planning einde schooljaar doornemen  

    

- Schoolgids en kalender; kijken wat we wel en niet (al) kunnen doen.  

- Rita bespreekt met Geert de MR jaarplanning zodat hij dit de volgende vergadering  (nieuwe 

schooljaar) met ons kan doornemen.  



- 8 juni eventueel verzetten naar 15 juni. Schoolplan halen we niet meer einde schooljaar.  

- Schoolplan en schoolgids wordt wel met de MR besproken. Rita stuurt deze door. Op- of 

aanmerkingen worden doorgestuurd en eventueel aangepast. Week van 15 juni doorsturen 

en 22 juni moet de feedback terug zijn bij Rita.  

- Als laatst instemmen.  

 

8. Schoolgids (pas eind juni definitief)       

Wordt aan gewerkt.  

9. Gezamenlijke vergadering met de MR van de Petraschool   

Deze wordt verzet naar volgend schooljaar. Live is beter, niet via teams. Geert is dan ook ingewerkt. 

De MR kijkt hoe op dat moment de stand van zaken is betreft Corona, daar laten we het vanaf 

hangen. Eventueel tussen herfst en kerst.  

10. Rondvraag         

Geen rondvragen 

 


