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NOTULEN MR-OVERLEG maandag 17 september 2018 
Aanwezig: Ellen, Anne, Dorien, Anneloes, Anke 
Afwezig: Tom, Pim, Monica 
AGENDAPUNTEN MR-OVERLEG 19.00-20.00 uur   
1.  OPENING EN WELKOM  

Er zijn diverse stukken ter bespreking. Jaarkrant is inmiddels 
rondgestuurd, wordt vanavond in principe niet meer besproken. 
ARBO/veiligheidsplan voorlopig even in de wacht gezet, wordt KPOA 
breed opgesteld. 

Status  

2.  Verslag MR overleg d.d. 25 juni 2018 vastgesteld  
3.  Stukken/onderwerpen ter bespreking 

- Stand van zaken ‘Andere schooltijden’ 
Letten op zorgvuldige communicatie, eerst MR informeren voordat 
informatie via GeMARKEerd naar buiten gebracht worden. 
Terugkoppeling na een bijeenkomst werkgroep is wenselijk. Straks 
bespreken in gezamenlijk overleg. 
 

- Jaarplanning MR 2018-2019 (29/11 verzetten ivm 
oudergesprekken) 
In principe 29 november verschuiven naar 22 november, in 
gezamenlijk overleg definitief vaststellen. 
 

- Plastic zakken reductie (Anne) 
Er wordt door leerkrachten regelmatig gevraagd om het meenemen 
van een plastic tas, maar deze zijn er bijna niet meer en bovendien is 
het niet milieuvriendelijk. Is er een andere oplossing mogelijk? 
Bijvoorbeeld een linnen tas per kind? Wellicht een leuke casus voor 
de leerlingenraad?  
 

- Links aanpassen in GeMARKEerd (Anne) 
Een andere instelling voor de links is handiger, waarschijnlijk 
eenvoudig aan te passen bij instellingen. 
 

- Complimenten voor brief CvB KPOA einde schooljaar 2017-
2018 (Anne) 
Mooie brief, complimenten al doorgegeven aan directie. 
 

- Proces integraal veiligheidsplan 
Wordt doorgeschoven, waarschijnlijk wordt het KPOA-breed 
opgesteld. 
 

- Kwaliteitszorg Cito E 
Groep 3 scoort minder goed, vervolgjaren wel een goede score. Is dit 
specifiek voor dit schooljaar? Wordt straks besproken. 
 

- Evaluatie transitieplan 2017-2018 
Lang stuk, vormgeving wordt anders. Komend jaar wordt samen met 
team een schoolplan geschreven.  

 
 

4. Informatieve stukken: 
- Jaarkrant 2018-2019 

 
 

5.  Stukken ter instemming: 
- n.v.t. 

 
 



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

6. Stukken ter advies: 
- Transitieplan 2018-2019 
- Nascholingsplan 2018-2019 

Scholingsplan is kort maar krachtig, vnl scholing binnen team, via 
KPOA en evt ook mogelijk in parallel. Individuele scholing kan 
aangevraagd worden, moet passen bij de bedoeling van de school.  
Studiedagen prima, wel veel tijd ingeruimd voor het schoolplan. 
Wellicht volgend jaar kijken per bouw naar de invulling van een 
studiedag. Straks samen bespreken. 

 
 

7. Vooruitblik agenda MR 16 oktober 2018 
- Verloop interim klus Karin 
- Voortgang ‘Andere schooltijden’ 

 

8.  Wvttk  
Ingebracht via mail (Pim):  
Hoe is stand van zaken mbt kleine plein?  
Hoe gaat het met de gelden die ingezet zijn voor vermindering werkdruk, 
is er al iets zichtbaar? 
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1.  OPENING EN WELKOM  
Karin & Marloes schuiven aan, vanaf volgende vergadering zal één van 
beiden erbij zijn. De laatste vergadering (etentjeJ) zijn ze er beiden 
bij. 

Status  

2.  Verslag MR overleg d.d. 25 juni 2018 vastgesteld 
3.   Stukken/ onderwerpen ter bespreking: 

- Jaarplanning MR 2018-2019 (29/11 verzetten ivm 
oudergesprekken) 
29 november wordt verzet naar 22 november 
 

- Plastic zakken reductie  
Zie hierboven, het idee om de ll raad hierin te betrekken is prima. 
Niet alleen de plastic tasjes, maar breder trekken wb 
duurzaamheid/afvalscheiding. Ellen stuurt een mail naar Tamara de 
K voor de ll raad. 
 

- Links aanpassen in GeMARKEerd 
Nu is het onhandig om een link aan te klikken, je bent dan de 
Gemarkeerd kwijt. Het heeft waarschijnlijk te maken met een 
instelling. Directie geeft dit door aan Matthijs. 
  

- Complimenten voor brief CvB KPOA einde schooljaar 2017-
2018  
Ellen stuurt een mail naar het CvB om de complimenten namens de 
MR over te brengen. 
 

- Proces integraal veiligheidsplan 
KPOA is met een plan bezig, het komt bij ons een andere keer op 
agenda, afhankelijk van wanneer KPOA klaar is. Het wordt een 
veiligheids meerjaren plan waar ARBO inzit.  
Verzoek van Tamara de K om jaarlijks een ronde door de school te 
doen wb veiligheid. Tamara en Marco gaan beiden een opleiding 
doen voor preventiemedewerker. 
 

- Kwaliteitszorg Cito E 
Mooie scores bij spelling en rekenen, zorgen over groep 3. 
Meerjaren trend laat zien dat scores later weer omhooggaan. Een 
mogelijk oorzaak bij groep 3 zou kunnen zijn dat sommige kinderen 
(en ouders) te snel (te) moeilijke boekjes pakken, het 
automatiseren en de snelheid zijn erg belangrijk. Daar wordt soms 
te makkelijk over gedacht. Wellicht goed om aandacht te besteden 
aan de leesontwikkeling bij kinderen, gericht op ouders van 
kleuters/groep 3.  Marloes pakt dit op, er worden wat namen 
geopperd van geschikte sprekers. 
Scores bij Cito woordenschat blijven wat achter, de scores voor 
begrijpend lezen zijn echter prima en dat is belangrijker.    
Groep 3 gaat werken met voorloper van Staal.  
Wat schoolpopulatie betreft kunnen de scores nog wat omhoog.  
 

- Evaluatie transitieplan 2017-2018 
Plan is erg concreet en smart gemaakt, resultaat is een erg lang 
plan. Sommige namen komen veelvuldig terug, zorgt voor 
kwetsbaarheid wanneer een van de collega’s uitvalt. 

 
 

4.  Stukken ter instemming: 
- nvt 
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5. Stukken ter advies: 
- Transitieplan 2018-2019 

KPOA heeft een format gemaakt wb onderwerpen, daarmee voldoet 
plan aan wettelijk eisen en eisen inspectie. De invulling is aan de 
school zelf. Volgend schooljaar krijgen 8 a 10 scholen bezoek van 
de inspectie, nog niet bekend welke.  
Er wordt input gevraagd van onderwijsinhoudelijke werkgroepen. 
Wellicht handig om per werkgroep 2 mensen voorzitter/vice 
voorzitter te laten zijn, dan ben je minder kwetsbaar. 
Marloes maakt voor komend jaar een opzetje voor kwaliteitskaart, 
stemt dit af met de voorzitters van de werkgroepen. Komend jaar is 
het laatste jaar van het huidige schoolplan.  
De mijlpalen staan genoemd in het schema, zie blad schoolplan 
2019-2022. Schema zorgt voor overzicht en effectiever 
werken/vergaderen. Schoolplan 2019-2022 komt gefaseerd terug in 
de MR-overleggen van dit schooljaar. 
 

- Nascholingsplan 2018-2019 
Scholingsplan is gebaseerd op het maken van een schoolplan. 
Studiedagen van het team volgen op studiedagen van MT. Er wordt 
input gevraagd van het team, schrijfwerk gebeurt door directie.  
Schoolplan is een belangrijke basis voor de komende 4 jaar, in 
principe wordt nu een goed plan geschreven waarmee de school de 
komende tijd vooruit kan.  
KPOA academie is in ontwikkeling, er is een kennismakelaar 
aangesteld die alle scholen gaat bezoeken. Er zal meer gebruik 
gemaakt worden van de kennis en kunde van interne mensen. 
Scholing wordt laagdrempeliger en wellicht in de toekomst 
bestuursoverstijgend. 
Tip van Anne: communiceer via GeMARKEerd wat er gedaan wordt 
tijdens studiedagen, nu hebben ouders vaak geen idee. 
 

 
Positief 
advies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positief 
advies 

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

- (G)MR zaken: er is ingestemd met format schoolplan. GMR flink 
uitgebreid, vrijwel alle scholen zijn vertegenwoordigd. 

- GMR notulen: vorige week vergadering, nog geen notulen. 
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6B. Vanuit de School / Algemeen:  
- Stand van zaken ‘Andere schooltijden’ 

De werkgroep is voortvarend verder gegaan. Opmerking dat MR 
ingelicht wordt voordat het in Gemarkeerd staat is terecht. Hier zal 
rekening mee gehouden worden. 
2 oktober teamoverleg, mn over organisatie/pauze invulling.  
18 oktober ouderavond, korte presentatie, vervolgens uiteen in 
tafelgroepen. BSO wordt uitgenodigd, wellicht leuk om de ll raad 
erbij te betrekken.  
Na deze avond komt een ouder- en een leerkrachtenpeiling en 
vervolgens komt er een voorgenomen besluit. 
 

- Proces schoolplan 2019-2022 
reeds besproken 
 

- Overige lopende zaken de Marke 
*Kleuterplein wordt vanaf oktober aangepakt. Losliggende tegels 
zijn al aangepakt. 
*Goed om de ouders op de hoogte te houden van de inzet van de 
werkdrukgelden, brengt dit de gewenste verlichting? Verder goed 
om de inzet van de extra mensen regelmatig te evalueren, het kan 
ook te onrustig zijn. Inzet van Mariëlle wordt erg gewaardeerd, is 
direct merkbaar en zichtbaar, brengt verlichting.  
*Tatiana is gestart, BTL groep 3 t/m 6, goede start gemaakt, goede 
aanvulling, goede dynamiek binnen MT.  

 
 

6C. Vanuit de School / Personeel:   
- Ziekteverzuim 

Monica R is voorlopig losgekoppeld van de groep, voorlopig staat 
Michelle in deze groep. Hoe de invulling verder gaat verlopen in de 
groepen 5, ook ivm zwangerschapsverlof van Leoni straks, is nog 
onduidelijk. 
Astrid (groep 4), is helaas (tijdelijk) uitgevallen, nu wisselende 
invallers vanuit PIO. Nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren.  

  
 

7. Vooruitblik agenda MR 16 oktober 2018 
- Verloop interim klus Karin 

Gaat goed 
- Voortgang ‘Andere schooltijden’ 

reeds besproken 

 

8.  RONDVRAAG   
Anneloes: kennismakingsgesprekken vragen een behoorlijke 
investering, kan dit wellicht ook anders? Er worden wat mogelijkheden 
genoemd, directie gaat zich hierover buigen. 
Anne: het bewegen van kinderen, kunnen we hier een voorloper in zijn, 
agendapunt voor de volgende vergadering. 

 

9.  SLUITING    
                


