
        

 
 

 

------       MR      ------ 

 

Notulen 

Maandag  12 Februari 2018 

SWS St. Jabik 

 

Opening (Vaststellen notulist.): 
 

19:30, de voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 

Aanwezig: Tea, Joukje, Rita, Marlies, Alexander, Margreet & Bruno (notulist).  

 

Vaststellen agenda: 
 

Margreet, maakt van de gelegenheid gebruik om alvast wat agendapunten toe te lichten. 

- Continurooster, 

- Schoolondersteuningsplan, 

- Passend onderwijs. 

 

2 aanvullende agendapunten worden voorgesteld: 

- Planning MR volgend jaar, 

- Evaluatie van het “kwartiertje” tussen de middag. 

Als er nog tijd is willen we dit voor de W.v.t.t.k. bespreken anders wordt dit de volgende 

vergadering. 

 

Agenda wordt vastgesteld. 

 

Vaststellen concept MR verslag 08-01-2018 

 

Joukje was notulist 08-01-2018. Ruwe versie van het verslag wordt goedgekeurd. Joukje zal 

de definitieve versie verzorgen. 

Actielijst  
 

Margreet:  

 

- informeren naar mogelijkheden naschoolse opvang. Dit in het kader van onderzoek 

continurooster. MR heeft adviesrecht over duurzame samenwerking, dus ook 

samenwerkingspartij buitenschoolse opvang. Bij navraag, van Margreet, bij Marcel 



van de Vaart, Voorzitter werkgroep MFC, blijkt hierover al overeenstemming te zijn 

tussen Mark Vrolijk/Fier en Kidsfirst.  

- Kunnen de kosten van overblijven in continurooster betaald woorden uit begroting 

school? Margreet heeft e.a. uitgezocht, maar hier is geen financiële ruimte voor in de 

schoolbegroting. 

- Hoe gaan we om met pauzes van leerkrachten binnen continurooster? Margreet wil 

zich houden aan de arbeidstijdenwet. E.e.a. is natuurlijk afhankelijk van welke variant 

van het eventuele continurooster gekozen zal worden. Maar hier ligt zeker een 

uitdaging.  

- Wat is jouw visie op continurooster? Welk concept heeft jouw voorkeur? 

Aandachtspunten vanuit MR: arbeidstijden en kosten ouderbijdrage lunch. Wanneer 

wil je het invoeren? Margreet heeft geen voorkeur voor een variant, of wel of geen 

continurooster. Een voorstel voor een variant wil ze laten inbrengen door het 

leerkrachten team van de school. Zij heeft ten behoeve hiervan een enquête uitgezet, 

bij het team. Na feedback en discussie, zal zij het voorstel toetsen aan de financiële en 

operationele haalbaarheid. Zij verwacht in de maand mei met een voorstel te kunnen 

komen. 

- advies MR begroting bespreken met Mark Vrolijk en terugkoppelen aan MR.  Blijft  € 

927,- op rekening van school? Hier is onduidelijkheid over? Margeet heeft hierover 

een mail gestuurd naar Mark Vrolijk, maar zij heeft hier nog geen antwoord op gehad. 

Zij gaat er vanuit dat het geld in de pot blijft. 

 

Alexander:  

 

- Advies over gedragsprotocol meenemen ouders benoemen in teamoverleg van do. 11 

jan. Dit is nog blijven liggen. Voorstel van de vergadering is om dit mee te nemen op 

een ouderavond in de vorm van een discussie met de ouders. 

- Zet vorige notulen op website. Is gedaan. 

 

20:30 Margreet verlaat de vergadering. 

Ingekomen stukken en mededelingen: 
 

- Mail Evert Visser  

Naar aanleiding van de extra MR vergadering van 27-11-2017, zijn er vragen gesteld aan de 

GMR met betrekking op het specificeren van de begroting ten aanzien van “passend 

onderwijs”. De MR is ontevreden met de ontvangen reactie en zal een nieuwe mail sturen met 

het verzoek om meer transparantie. Marlies zal de mail verzorgen. 

 

- Notitie passend onderwijs 

Is ontvangen en wordt bestudeerd door de MR. 

Continurooster: 
 

Zie ook de tekst bij het agendapunt: Actielijst/Margreet. 

 

De MR heeft de beschikking over diverse onderzoeken van andere onderwijsinstellingen met 

betrekking tot dit onderwerp. Deze zijn zeer uitgebreid, belichten diverse varianten, voordelen 



en nadelen. De MR- leden hebben deze stukken bestudeerd en er is natuurlijk voorlichting 

geweest in de vergadering van 08-02-2018. 

 

Voor de eventuele naschoolse opvang blijkt al overeenstemming te zijn tussen Mark 

Vrolijk/Elan en “Kidsfirst”. De vraag rijst of wij als MR daar geen mening over mogen 

geven? Verder wordt de tussen schoolse opvang op dit moment verzorgd door “Stichting 

Kinderopvang Noord-West Friesland”. Een vraag zou natuurlijk kunnen zijn: Is het wel 

handig om twee partijen opvang te laten verzorgen op 1 locatie?  

 

Margreet zal uitzoeken hoe de afspraken met “Kidsfirst” tot stand gekomen zijn en hen 

eventueel uit nodigen e.e.a. toe te lichten. 

 

De MR wacht het voorstel van het team en toetsing van de directie op financiële en 

operationele haalbaarheid af. Daarna kunnen volgende stappen genomen worden: 

- bespreken binnen MR 

- overleg met verenigingen 

- voorlichting/ouderavond ouders 

- enquête ouders 

- besluitvorming 

 

Het voorstel van Margeet om in de maand juni een “proefweek” te draaien vindt de MR niet 

zinvol. Het lijkt ons in dit gebouw, operationeel niet haalbaar en het zou de indruk wekken 

dat, daarna pas de besluitvorming tot stand zou komen. Daarbij verwachten wij dat voor 1 

week, ouders en verenigingen e.e.a. niet zullen invullen zoals dat uiteindelijk in de definitieve 

variant zal gebeuren. Dus is deze week niet echt representatief. 

 

Tea zal een stukje in de nieuwsbrief schrijven met betrekking op het onderzoek naar het 

eventuele continurooster. 

 

Schoolondersteuningsplan SOP 
 

De MR heeft een schoolondersteuningsplan ontvangen van de directie. Inhoudelijk kunnen we 

hier nog niet goed een discussie over voeren daar we het nog maar zeer kort tot onze 

beschikking hebben. Margreet geeft ook aan in haar inleiding dat wij hier 6 weken de tijd 

voor zouden moeten hebben, maar dat er wel van ons verwacht wordt dat wij dit dan 

accorderen. Dit zal dus weer op de agenda moeten voor de volgende vergadering. 

 

Aandachtspunten: 

- Is het een 1 of meer jaren plan? 

- De kop is 2017-2018, we zijn al in 2018, 

- De “Visie van school op passend onderwijs”  

- School ondersteuningsprofiel is van De Opstap/2016, 

- School ondersteuningsplan, 

- Zorgplan, 

- Aanvraag passend onderwijs, en de terug koppeling daarvan. Het mag niet 

voorkomen dat er extra inzet gevraagd wordt voor de onderbouw en dat deze 

ingevuld word door een bovenbouw ondersteuner.  



Verbouw 
 

Er is vanaf Margreet geen nieuws over de verbouw/nieuwbouw van het MFC. Er zijn 2 

voorlichtingsavonden geweest, georganiseerd door de werkgroep van het MFC. Een deel van 

de MR is daar aanwezig geweest. 

Volgens Alexander zal het team betrokken worden bij de inrichting van het gebouw. 

 

Er zijn nog steeds zorgen over: 

- Datum oplevering. 

- Inrichting en herstellen plein en tuin. 

- Nieuwe naam voor de SWS. 

 

Planning MR volgend jaar: 
 

Gedurende dit jaar is het ons overkomen dat we met betrekking op diverse thema’s eigenlijk 

wat te laat geacteerd hebben om goed en zorgvuldig keuzes te kunnen maken. Belangrijk is 

dus dat we een goede planning maken voor 2018/2019. Onderwerpen als; Ambitie gesprek 

met Margreet, begrotingen, kalender, de formatie, gezamenlijke ouder avond met de OV etc. 

moeten bij tijds ingepland worden. Afgesproken word dit de volgende vergadering weer op de 

agenda te zetten. 

 

Joukje en Bruno geven aan dat zij volgend jaar geen zitting meer zullen hebben in de MR. En 

de vraag komt op tafel of zij ook vervangen moeten worden. In eerste instantie wordt besloten 

om door te gaan met een samenstelling van 2 om 2. Twee ouders, twee personeel geleding.   

 

Evaluatie van het “kwartiertje” tussen de middag: 
 

De vraag is wanneer we de verkorte middag pauze gaan evalueren. Bij de invoering van de 

verkorte middagpauze en extra vrije dagen door het jaar heen, is afgesproken dat we dit 

minimaal 1 jaar zullen blijven doen. Evaluatie lijkt dus op z’n plaats aan het einde van dit 

schooljaar of bij de planning voor het schooljaar 2018/2019. E.e.a. zal natuurlijk ook te 

maken hebben met de keuze voor het eventueel continurooster. Aangezien de volgende stap 

hier omtrent gepland staat in mei, lijkt dat ook het beste moment voor de evaluatie van het 

kwartiertje. Ouders hebben dan ook de voordelen mogen ervaren. 

Wat verder ter tafel komt: 
 

Verder komt ter tafel, dat we niet zo tevreden zijn over de communicatie met de GMR. In het 

verleden ontvingen wij de stukken, maar dat gebeurt niet altijd meer. We realiseren ons dat 

we de notulen natuurlijk van de website zouden kunnen halen, maar hebben toch het gevoel 

niet echt vertegenwoordigd te worden door de GMR. Rita gaat contact opnemen met de GMR 

om de samenwerking weer wat nieuw “elan” te geven.  

 

Sluiting: 

 
21:30 bedankt de voorzitter een ieder voor inzet en aanwezigheid en sluit de vergadering. De 

volgende vergadering staat gepland op 12 Maart 2018. 


