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NOTULEN MR-OVERLEG maandag 19 maart 2018 
Aanwezig: Ellen, Tom, Anne, Pim, Monica, Dorien, Anneloes, Anke 
AGENDAPUNTEN MR-OVERLEG 19.30-20.15 uur   
1.  OPENING EN WELKOM  Status  
2.  Verslag d.d. 15 januari 2018: Anke stuurt de definitieve notulen 

rond en zorgt voor plaatsing op de website. 
Vastgesteld 
Anke 

3.  Stukken ter bespreking 
- Kwaliteitszorg Cito M 

Veel cijfers, in voorgaande jaren werd er dmv groene en rode 
smileys aangegeven waar goed of matig gescoord werd. Nu is het 
moeilijk om er een lijn uit te halen.  

- Schoolondersteuningsplan 
Plan wordt ingevuld (vraag voor straks wie hierbij betrokken is), 
vervolgens komt er een percentage uit. Ambities aan eind komen 
terug in MOP. Bij belemmerende factoren kan opgenomen worden 
dat de vervangingsproblematiek toeneemt. Crisis niet langer van 
toepassing, kan aangepast worden. Concreter zijn in stukje bij 
verandering leerlingpopulatie, wat is hierin belemmerend. Bij 
leerkrachten huidige arbeidssituatie benoemen, acties onder 
leerkrachten. Vraag is wat er met het plan gedaan wordt, het 
meeste komt terug in MOP. Vraag voor straks.  

- Marke OndersteuningsPlan (MOP) 
Plan ligt er nu, vrij laat. Wellicht beter in september op de agenda. 
Meer- en hoogbegaafdheid nu in fase van implementatie. Hoort 
collegiale consultatie hier ook bij? Nee, dat is gericht op een les, 
niet op een kind. Bij belofte 4 kan warme overdracht bij VVE 
kinderen toegevoegd worden. Bij belofte 7 kan de ll raad 
toegevoegd worden. De conclusies en ambities kunnen terugkomen 
in transitieplan. Evaluatie in september op basis waarvan? Er wordt 
geen tijdspad genoemd. Taalkundig moet het document goed 
nagekeken worden.  

- Ondersteuning doorstroom gr 2 naar gr 3 
Sommige punten zijn subjectief, wellicht goed om in een parallel 
van de onderbouw te bespreken. 

- Schoolformatieplan 2018-2019 
Ook dit plan moet taalkundig nagekeken worden. Gelden voor 
werkdrukverlaging horen hier eigenlijk bij. 1.4 fte krimp? Twee 
scenario’s, liever geen combinatiegroep, vraag is wat de gevolgen 
zijn. 

- Andere schooltijden; 5-gelijke dagen model 
Volgt in overleg met directie. Directie kan stand van zaken dit 
toelichten. 

- MR verkiezingen 
Wiens termijn loopt er na dit zittingsjaar af? Anke zoekt dit uit. 
Degenen die het betreft beslissen voor de volgende MR-vergadering 
(17-4) of ze door willen gaan. 

- Aanpak te ontvangen gelden vanuit ministerie 
Bespreken we met directie irt schoolformatieplan 2018-2019. 

 

 
Gezamenlijk deel 
Aanwezig: Ellen, Tom, Anne, Pim, Monica, Dorien, Anneloes, Anke, Karin, 
Marloes, Rini 
 
1.  OPENING EN WELKOM : directie sluit aan, er is een extra gast Rinie 

Peters, ze doet de opleiding voor schoolopleider en loopt op de 
maandag stage op de Marke. Ze geeft een korte presentatie over een 
opdracht waar we als MR aan meedoen. Vragenlijst volgt via de mail. 
Uitkomsten worden gedeeld met MR en directie. Deze kunnen benut 
worden in het nog te ontwikkelen schoolplan.  

Status  



Wezeperberg 4, 3825 DJ AMERSFOORT tel.: 033 – 2530343 mail: marke@kpoa.nl www.basisschooldemarke.nl 

2.  Verslag d.d. 15 januari 2018 vastgesteld 
3.   Stukken ter bespreking 

- Kwaliteitszorg Cito M 
Cijfermatig: er kan hoger gescoord worden dan nu gedaan is, 
gezien de ouderpopulatie. Goed om te kijken hoe we hier als school 
mee omgaan. Er is groei binnen alle groepen, alleen bij sommige 
groepen niet genoeg. Het zou goed zijn om te kijken naar andere 
aspecten, o.a. scheiding/gebroken gezinnen en verborgen armoede. 
De nieuwe methode Staal laat goede resultaten zien.  
De PCDA cyclus wordt meer opgenomen binnen de school, o.a. bij 
de groepsplannen.  

- Schoolondersteuningsplan 
Percentages worden naar eigen inzicht gegeven, er zijn geen 
criteria om tot een percentage te komen, blijft een subjectieve 
waarneming. Plan wordt binnen zorgteam besproken. Plan wordt 
met memo mee gestuurd naar collega’s. Dit plan staat al vast, kan 
een volgende keer eerder op de agenda. Kritisch kijken naar 
belemmerende en stimulerende factoren, zie hierboven bij 
vergadering MR. Het plan komt aan het begin van het nieuwe 
schooljaar op agenda. Aanvullingen en tips worden hierin 
meegenomen. 

- Marke OndersteuningsPlan (MOP) 
Directie kijkt dit plan (en andere plannen) taalkundig na.  
De conclusies en ambities zijn voor dit schooljaar. Ook dit plan 
komt/moet begin nieuwe schooljaar op de agenda. Plan is 
besproken in MT en via memo gedeeld met team. Ook voor dit plan 
enkele aanvullingen, zie hierboven. Bij periodes in belofte 3, pag 
10, goed kijken, nu overlapping. Conclusies en ambities zijn voor 
dit schooljaar, het grootste deel hiervan komt terug in transitieplan, 
hierin staat ook een tijdspad genoemd. Punten die er nu nog niet in 
staan komen terug in het nieuwe plan. Handig om verwijzing naar 
transitieplan hierin op te nemen.  

- Ondersteuning doorstroom gr 2 naar gr 3 
Plan wordt op agenda parallel onderbouw gezet. Plan geeft een 
houvast voor kinderen over wie je twijfelt, o.a. de oknode lln. 

- Schoolformatieplan 2018-2019 
Veel mutaties onder leerkrachten. In april heeft directie een 
begrotingsgesprek waarin alles doorgerekend wordt. Er is 1.4 
krimp, wordt grotendeels opgelost door vertrek van Thijs. Na 5 april 
is er meer duidelijkheid over de begroting. Dan volgt ook meer 
duidelijkheid over de gelden die beschikbaar komen voor 
werkdrukverlaging. Wat betreft de scenario’s voor het aantal 
groepen is er unaniem een voorkeur voor scenario 1, zonder een 
combinatiegroep ¾.  Formatie van directie voor bovenschools blijft 
staan, is 0.5 per directeur, naar verhouding. Plan komt terug voor 
zomervakantie, wellicht worden er al eerder schriftelijk 
aanvullingen gedaan.  

- Andere schooltijden; 5-gelijke dagen model 
Heeft wat vertraging opgelopen, morgen in de memo komt een 
oproep welke leerkrachten mee willen denken, en welke 
(groeps)ouder deel wil nemen. Dit naast de leden van de MR die 
hebben aangegeven graag te willen meedenken in de werkgroep. 

- MR verkiezingen 
Termijn van Pim, Anke en Anneloes loopt af, bericht in Gemarkeerd 
en personeelsmemo. 

- Aanpak te ontvangen gelden vanuit ministerie 
Wordt vervolgd, zie hierboven 

 
  

4.  Stukken ter instemming: 
- nvt 
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5. Stukken ter advies: 
- nvt 

 
 

6.  MEDEDELINGEN    
6A
.  

Vanuit de Medezeggenschapsraad / GMR: 
- (G)MR zaken  

Punt op agenda (vergadering 26 maart) is het wel of niet 
doorbetalen van de staking. De teneur vanuit het bestuur was 
redelijk negatief, directie heeft hier een signaal over afgegeven. 
Goed om vanuit MR ook mening te geven via GMR. Ellen stuurt een 
mail/brief hierover aan de GMR. 
Jaarverslag MR goedgekeurd, kan op de website. 

- GMR notulen  
Notulen van januari, volgende week nieuwe vergadering. 
 

  
 
 
 
 
Ellen 
 
Anke 

6B
.  

Vanuit de School / Algemeen:  
- Lopende zaken de Marke 

* Druk bezig met ABC Vathorst (Vathorst midden), mooie 
initiatieven. Er is een ouderavond 28 maart met diverse workshops, 
het zou fijn zijn als er een MR ouder aansluit. Nog weinig 
aanmeldingen, wellicht goed om een digiduif bericht naar alle 
ouders te sturen. 
* Open dag was een groot succes, ruim 150 ouders, o.a. veel zij-
instromers. Positieve feedback van ouders.  
* Diverse neveninstromers geplaatst, nieuwe aanmeldingen niet 
eerder dan nieuwe schooljaar geplaatst.  
* Alle formatieve zaken inmiddels opgelost, hoe het verder gaat 
blijft afwachten. 
* Interimklus Karin op de Jorisschool: elke dag een directeur of BTL 
aanwezig, klus is tot meivakantie.  

- Verloop staking 14 maart 
Goede actie vanuit school, goed dat het stuk gedeeld is via 
Gemarkeerd.  

 
  

6C
.  

Vanuit de School / Personeel:   
- Ziekteverzuim 

1 zwangerschap, tegelijk langdurig ziek ivm niet immuun zijn voor 
5e ziekte. Tot 20e week afwezig. 

  
  

7. Vooruitblik agenda MR 17 april 2018 
Formatieplan kan eraf, veiligheidsplan en ARBO plan doorschuiven naar 
28 mei. Taakbeleid/werktijdenregeling kunnen blijven staan, houden 
verband met elkaar. Groepsindeling naar 28 mei. Vakantierooster kan 
blijven staan. Fijn als iemand mee kan denken over andere vorm van 
transitieplan, zodat het een duidelijk en bruikbaar stuk wordt. 
Schoolplan komt er komend jaar aan, KPOA breed, er volgen 
studiedagen hierover. Studieavonden verdwijnen komend jaar, fijnJ 
Keuze tussen basis- en overlegmodel (CAO) moet ook op de agenda. 
Wat betreft de privacy wet: bovenschools wordt aan een plan gewerkt. 
Punt om hierbij mee te nemen is hoe de interne contactpersonen 
moeten communiceren, documenten staan nu op de server.  

 
 
 
 
Wie wil? 

8.  RONDVRAAG   
Tom: schoolvoetbal groep 7/8? Gewonnen en dus door 
Pim: voortgang kleuterplein? Waarschijnlijk dit schooljaar, Marloes 
vraagt na met welk deel gestart wordt. 

 

9.  SLUITING   22.00 
                


