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AGENDA MR-OVERLEG maandag 25 juni 2018 
Aanwezig: Ellen, Anne, Tom, Pim, Anneloes, Dorien, Anke, Karin, Marloes 
1.  OPENING EN WELKOM  Status  
2.  Verslag MR overleg d.d. 28 mei 2018 vastgesteld 
3.   Stukken/ onderwerpen ter bespreking: 

- Uitslag MR verkiezingen ouderzetel 
Complimenten voor de communicatie rondom de verkiezingen.  
Pim, gefeliciteerd met de uitslagJ 

 
 

4.  Stukken ter instemming: 
- Bestedingsplan werkdrukakkoord 

Vraag over invulling functie onderwijsassistenten: invulling deels 
voor het werken met kinderen en deels voor de leerkrachten. In 
principe gaat Mariëlle de leerkrachten ondersteunen en Monica pakt 
haar taak op wanneer zij er weer is, dit is nog onduidelijk. Indien 
nodig wordt zij vervangen. Na een aantal maanden wordt deze 
werkwijze geëvalueerd. 
 
Functie LB leerkrachten? In nieuwe CAO verandert het nodige, 
maar details zijn nog niet duidelijk. De huidige LA en LB schaal 
verdwijnen in ieder geval. Voorlopig varen we op de bestaande 
situatie. 

- Taakbeleid 2018-2019 (incl. keuze overlegmodel) 
Tekstuele aanpassingen reeds doorgegeven, ook voor formatieplan. 
Reacties van team tot nu toe allemaal keuzes voor overlegmodel. 
In nieuwe CAO geen onderscheid meer tussen overleg- en 
basismodel. 

- Schoolformatieplan 2018-2019 
Naast tekstuele aanpassingen geen opmerkingen. 

 
Ingestemd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingestemd 
 
 
Ingestemd 
 

5. Stukken ter informatie: 
- Vakantierooster 2018-2019 

Groene dagen verdwijnen, vakantie met Pinksteren is ook vakantie 
voor de leerkrachten.  

-  
Evt verplaatsen van avond4daagse nog onduidelijk, mogelijkheden 
om te verschuiven afwachten. 

-   
Vier studiedagen komend schooljaar. 
 

- Vergaderrooster MR 2018-2019 
Thema’s worden in september ingevuld. Dinsdag 12 maart wordt 
verschoven naar donderdag 14 maart.  
Marloes en Karin sluiten om de beurt aan, evt samen met een 
teamleider, afhankelijk van de te bespreken stukken. 
 

 
 

6.  MEDEDELINGEN    
6A.  Vanuit de Medezeggenschapsraad / GMR: 

- (G)MR zaken 
Geen vergadering vanavond ivm een brandmelding. 

- GMR notulen  
Niet ontvangen. 
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6B. Vanuit de School / Algemeen:  
- Stand van zaken ‘Andere schooltijden; 5-gelijke dagen model’ 

Voortvarende eerste vergadering, koers die gevaren wordt is om 
per januari 2019 over te gaan naar andere schooltijden. Maandag 2 
juli vervolgafspraak. Er zijn reacties van de diverse scholen van 
KPOA, komende week nemen ouders/leerkrachten contact op om 
informatie in te winnen.  
Er worden 2, max 3 mogelijke schooltijden gekozen.  
Informatieavond rondom schooltijden koppelen aan 
kennismakingsavond. Regelmatige en transparante communicatie 
naar ouders over proces en inhoud is belangrijk. Voor de vakantie 
wordt gecommuniceerd naar ouders dat de schooltijden gaan 
veranderen. 
Gedegen pauze-invulling van leerkrachten is een belangrijk punt en 
het creëren van rust en regelmaat voor de leerlingen.  
BSO’s meenemen in dit verhaal. 
Wettelijke bepalingen rondom veranderen schooltijden: Karin en 
Anke vragen dit na, resp bij KPOA en de bond.  

- Overige lopende zaken de Marke 
Er is een nieuwe teamleider aangenomen, Tatiana de Graaff, nu 
nog leerkracht, komt uit de kweekvijver van de KPOA en gaat 
starten met opleiding voor schoolopleider. Ze gaat 3 dagen werken 
naast haar opleiding. 
 
Tip om privacy reglement op de site te zetten en hiernaar te 
verwijzen in toestemmingsverklaring zodat het niet meer nodig is 
voor alle losse activiteiten toestemming van ouders/verzorgers te 
vragen.  
 
Interimklus Karin: tot de Kerst gaat ze de klus vervolgen, daarna is 
het echt klaar. Marloes komt tijdelijk een extra dag (ipv 
ouderschapsverlof) en Tamara werkt weer een dag meer ivm 
voltooien opleiding. De klus stopt eerder als het niet goed gaat op 
de Marke, graag evt signalen vanuit team doorgeven. Staat morgen 
in de personeelsmemo. We monitoren het verloop elke MR-
vergadering. 
 
Andere constructie binnen MT: Tamara en Marloes gaan samen de 
groep 1/2 en 7/8 aansturen en Tatiana en Karin de groepen 
3/4/5/6. Komend jaar terugkerend agendapunt om te kijken hoe 
het gaat op de werkvloer. 
 
Situatie in groep 8 geweest: er zijn in overleg met de betrokken 
ouders maatregelen getroffen voor de laatste 5 weken. Kamp is 
goed verlopen. 

 
 

6C. Vanuit de School / Personeel:   
- Ziekteverzuim 

Monica Rensink start na de vakantie weer, start Monica van Doorn 
nog onzeker. 
Sennen (groep 6) is ziek thuis ivm privé omstandigheden, weer aan 
het opbouwen. 
Wat betreft de invulling voor de formatie: laatste puntjes op de i. 

 

7. Vooruitblik agenda MR september 2018 
- Veiligheidsplan 

Karin/Marloes vragen Tamara hierbij aan te sluiten. 
- Arboplan 

Karin/Marloes vragen Tamara hierbij aan te sluiten. 
- Jaarplan 2018-2019 

 
- Vergaderrooster MR 2018-2019 

Thema’s per vergadermoment verder invullen door Karin en Ellen 
afgestemd op KPOA jaarkalender en de jaarkalender van de Marke. 
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8.  RONDVRAAG   
Pim: clubcollect wordt voortgezet, ouderbijdrage blijft hetzelfde 
(overleg met St Beh oudergelden) 

 

9.  SLUITING    

 


