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NOTULEN 
 

Onderwerp :Vergadering MedezeggenschapsRaad  Datum 
Aanvang 
Einde 

: 
: 
: 

Woensdag 10-02-2021 
19.30 uur 
21.30 uur 

Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genodigden  

 Diny  (voorzitter en vertegenwoordiger team) 
Marieke R.  (secretaris en vertegenwoordiger team) 
Marianne  (2de penningmeester en vertegenwoordiger team) 
Marieke G. (vertegenwoordiger team) 
Elke  (1ste penningmeesters en vertegenwoordiger ouders)
Eva (vertegenwoordiger ouders) 
Jasper  (GMR en vertegenwoordiger ouders) 
Rick  (vertegenwoordiger ouders en vicevoorzitter) 
Hans  (directeur Trinoom) 

Notulist 
Locatie 

: 
: 
 

Ester 
Teams 

Afwezig m.b.   Hans, Elke    
 

1. Opening  
Diny opent de vergadering en heet iedereen via het online vergadersysteem (teams) van harte 
welkom.  

 
2. Oudergesprekken 

Marieke heeft nog bij de Bond nagevraagd, wie er instemming mag geven. Ouders hebben 
instemming, er is verandering in de communicatie. Leerkrachten instemming er is verandering in 
werktijden. 
Omdat Elke vandaag afwezig is, zal er vanavond niet tot instemming gekomen kunnen worden. 
Mogelijk kan er nu wel tot een goed voorstel gekomen worden.  
Duidelijk is, dat er naar een middenweg gezocht moet worden, daar het helder is dat we niet aan 
ieders wensen kunnen voorzien.  

 
Wenselijk is dat de (nieuwe) ouders minimaal 1 maal live een gesprek krijgen en ook bij “niet 
goed nieuws” of zorggesprekken, deze live zullen plaatsvinden. De volgende gesprekken zouden 
daarna dan mogelijk via Teams kunnen gaan. 
 
De openstelling van de inschrijvingen is gelijk getrokken en allemaal naar de avond geplaatst.  
De vergaderingen/gesprekken die nu via Teams thuis gevoerd kunnen worden, wordt door 
sommige als zeer positief ervaren en werkt werkdrukverlagend. Een middenweg zou kunnen zijn, 
overdag de gesprekken op school en in de avond via teams? Ook wordt het idee besproken om 
gesprekken op te nemen, zodat in het geval van gescheiden ouders, de andere ouder het na kan 
luisteren. Vooralsnog wordt dit door de leerkrachten niet direct als prettig ervaren.  
Het inschrijven op de oudergesprekken wordt door de ouders als hectisch ervaren, daar de 
plekken snel gevuld zijn en je er snel bij moet zijn. Vooral bij grote gezinnen is dit erg lastig. Een 
aantal leerkrachten heeft hier juist een andere ervaring mee, daar de gesprekken overdag dan 
juist vol zijn en de avond nog vrij.  
Bij kleuters en groepen 3 is de frequentie van het voeren van gesprekken hoger dan bij de andere 
groepen.  
 
De suggestie voor gesprekken op een zaterdag wordt door de leerkrachten niet als positief 
ervaren.  
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Een optie zou kunnen zijn, om de gesprekken terug te brengen naar maximaal 1 avond en dan bij 
voorkeur niet te laat, tot 20.00 uur. Later mag, maar hoeft niet.  
Ook wordt het idee geopperd om in plaats van de gesprekken terug te brengen van 15 minuten, 
naar 10 minuten. Het lijkt erop dat dit toch wat aan de krappe kant is. Mocht een gesprek meer 
nodig hebben en de 15 minuten niet toereikend zijn, kan en zal de leerkracht het gesprek op een 
ander moment vervolgen.  
 
Voorstel: 
*Maximaal 1 avond gesprek per cyclus/ronde met een maximum aan tijd tot 20.00 uur (later 
mag). Verplicht tussen 18.00 en 20.00 uur. Hierin kan de keuze gemaakt worden voor fysieke 
gesprekken of via teams.  
*Gesprekken via Teams mogelijk maken. Daarin ook de keuzes bij zowel ouders als leerkrachten 
laten.  
*Het voorstel als pilot volgend schooljaar uit te proberen en dit dan vervolgens evalueren.  
Marieke doet hierover een opzet en koppelt dit terug aan de MR. De volgende vergadering  
(11 maart a.s.) komt dit voorstel ter instemming terug op de agenda.  
 

3. Werkverdelingsplan 
I.v.m. afwezigheid van Hans, kan dit punt nu niet “voldoende” aan de orde komen. Hans heeft al 
wel het een en ander klaar, maar wilt dit graag eerst binnen het MT bespreken. Voorstel is ook 
om dit plan al vast voor het volgende schooljaar klaar te maken. Daarnaast kan misschien de 
mogelijkheid onderzocht worden of het MT hier het een en ander in kan betekenen, daar dit punt 
te lang op de agenda blijft staan? Marieke en Diny zullen hierover na de voorjaarsvakantie met de 
gehele MT en PMR over in gesprek gaan. Wellicht moet het team hier ook eerder in meegenomen 
worden. Ouders steunen dit voorstel.   
 
Er komt nu wel druk op dit plan te liggen. Er zijn andere scholen die hier al op vooruit lopen. De 
vraag is, of Hans hierin mogelijk meer van de MR nodig heeft. Op dit moment wordt de MR 
overvraagd en wordt het als lastig ervaren dat men hier nog niks over kan zeggen.  

 
 

   overzicht van de documenten die de PMR graag ziet in het werkverdelingsplan 
Aangeleverd door Hans  Under construction  Wat missen we nog?  

 Schoolgids voor leerkrachten  
 Schooltijden personeel   
 Opslagfactor  
 Besteding 
werkdrukverlagende middelen  
 Protocol ziekte/vervanging  
 Studiedagen data  
 Welke groepen-leerkrachten-
dagen (meer overleg hierover 
ook in het team, transparanter)  

 Taakverdeling/taakbeleid  
 Studiedagen invulling  
 Vergaderstructuur  
 Evalueren werkdruk verlagende 
middelen/eventplanner  
 Welke groepen-leerkrachten-
dagen (meer overleg hierover ook 
in het team, transparanter)  
 Jaarplan 2020-2021  

 

 Inzet onderwijsassistenten en 
OOP plus taken  
 Evalueren werkdruk 
verlagende 
middelen/eventplanner  
 Pauzeregeling leerkrachten 
(mogelijkheid tot half uur, geen 
taakuren korting)  
 Taakuren stagiaires  
 Dagen tot 12 uur/studiedagen 
etc. minder uren ingepland  

 
Vanuit Hans:  
 Vanuit de begroting kan ik laden aantal fte’s OP/Dir/OOP  
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 Verdeling leerlingen kan ik aangeven op basis van het aantal inschrijvingen op dit moment.  
 Werkdagen/ambulante uren kan ik nu nog weinig over zeggen.  
 Werkdruk verlagende middelen kan ik het algemeen iets over opmerken, binnen de kaders.  
 Studiedagen/vergaderingen volgt nog.  
 Jaarplan 20/21 is het jaarplan van vorig jaar wat betreft de onderwerpen. ( eerder met MR      
gecommuniceerd n.a.v. de schoolsituatie vanaf maart 2020)  
 Professionalisering kan ik met name de team brede trajecten in benoemen.  

 
 

4. Rondvraag  
Geen vragen 

 
 

5. Volgende vergadering en sluiting  
Sluiting vergadering 20.45 uur. 
Volgende reguliere MR vergadering op donderdag 11 maart. 

 


