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Notulen MR vergadering 16 jan 2019 
 
Aanwezig:Annemiek, Elske, Menke, Judith, Cecilia, Imke en deels Marc van Rossum (vanuit GMR)
Afwezig met reden: Annelies
 
Teksten in deze blauwe kleur betreffen acties. Namen van betrokken personen staan 
vermeld.
 

 

Start dit jaar gestart met 2 bouwcoördinatoren. Vorig jaar waren er 
3 bouwcoördinatoren. In de huidige constructie blijken de BC’s te 
weinig uren te hebben. Daarnaast wil Menke graag ipv van 4,5, 4 
dagen werken. School gaat daarom nu terug naar meer tijd voor de 
BC’s. Er komen 3 bouwcoördinatoren (1 per bouw en 1 bouw 
overstijgend). 

 

Er zijn geen ingekomen stukken.
 

Floris en Laura zijn gestart. Beide goede start gehad.

Besproken. Niet genotuleerd wegens AVG. 

Besproken. Niet genotuleerd wegens AVG. 
 

Er zijn kinderen die particuliere RT onder schooltijd krijgen. School vindt dit niet 
altijd even noodzakelijk. Ze hebben goede contacten met deze externe RT en dat 
geeft voordelen. Het MT van school geeft aan het lastig te vinden om te komen tot 
een besluit hierover en raadpleegt mede daarom de MR.
MR ouders gaan nadenken en achterban raadplegen en komen dan met een advies 
naar school hierover.
Cecilia: zet dit punt op de agenda voor het volgende MR overleg.

 

Ervaringen met nieuwe schooltijden worden geïnventariseerd. School doet dit bij 
leerlingen en docenten. 
MR ouders gaan dit na bij ouders. Ze bedenken een methode voor het ophalen van 
deze informatie bij ouders en geven hun feedback door aan de school. 

Welkom1.

Mededelingen2.
Inrichting MT●

Stand van zaken één locatie●
Op dit moment worden de mogelijkheden tot 1 locatie onderzocht 
en is er een gesprek met het College van Bestuur. School, ouders en 
clusterdirecteur van de KSU liggen op 1 lijn mbt hun wens tot 1 
locatie.

●

Ingekomen stukken3.

Personeel4.
Start nieuwe leerkrachten●

Re-integratie●

Zwangerschapsverloven●

Particuliere RT onder schooltijd: standpunt MR5.

Evaluatie schooltijden6.
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Cecilia zet dit punt op de agenda voor volgend MR overleg.  
 

Inhoudelijk besproken.
Elske: Tijdspad bespreken met GMR. Ouders zijn in veronderstelling 
dat advisering op de begroting voor 1 dec zou moeten plaatsvinden, 
wettelijk gezien. KSU geeft aan er in hun statuten een ander tijdpad 
ligt en dat de begroting naar GMR gaat. Elske gaat verschil in 
tijdspad na waarna er een afgesproken tijdspad opgenomen kan 
worden in jaarplanning van de MR.

Er wordt over het algemeen 53.000 euro opgehaald. Daarvan gaan 
drie bedragen af op basis van de statuten van de SVP:

 
Geld wat overblijft bestaat uit het ‘wensenlijstje’. Dit bestaat uit een 
bedrag van 14.500 euro. Een deel hiervan is al besteed in de 
formatie voor het handhaven van het huidig aanbod aan RT en 
Plusklassen. Jansje weet hoeveel dit is. Menke vraagt dit na bij haar. 
Met ingang van dit schooljaar betaald de KSU de inzet van 
vakleerkracht voor gym. Tevens zit in dit bedrag het schoolreisje. 
Vorig jaar (lustrumjaar) begroot op 7500 euro.
 
To do:Menke: Vraag namens de SVP: graag dit lijstje aanvullen op 
basis van wensen van de school en dit (na goedkeuring MR) 
indienen bij de SVP. Dit lijstje moet in principe steeds in november 
ingediend worden zodat dit meegenomen kan worden in de 
begroting van de school naar de KSU toe (KSU begroot per 
kalenderjaar).
 
Cecilia: wensenlijstje ter goedkeuring graag op de agenda voor het 
volgende MR overleg. Daarna kan het naar de SVP.
 

 
 
SVP: Ze wensen overleg met functionaris gegevensbescherming en met Menke                 
om te kijken of hun huidige werkwijze AVG proof is en of en wat daar nog 
handiger meer kan.

 

De GMR is om dit moment voldoende op kracht qua ledenaantal muv 1 kandidaat 
personeelsgeleding. GMR is bezig om actiever contact te zoeken met de 
achterban. 
De volgende onderwerpen zijn dit schooljaar besproken  in de GMR:
- 

Financiën 7.
Begroting, advies ●

Goedkeuring wensenlijstje vrijwillige ouderbijdrage●

+/- €13.000 voor de bemensing van de 17 homogene 
groepen (Afhankelijk van het leerlingen aantal)

o

€9.000 voor de Oudervereniging;o
€9.000 voor de paulusschool.o

GMR Marc van Rossem sluit namens de GMR aan en deelt het volgende mee:8.
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-Er heeft een presentatie plaatsgevonden door de nieuwe ARBO dienst..
-De implementaite van de AVG. Er is een functionaris gegevensbescherming 
benoemd, maar het onderliggende beleid is nog niet gereed en geïmplementeerd.  
- het overnemen van het Eigenrisicodrager schap WGAWet op 
arbeidsongeschiktheid
- De KSU is bezig met het opstellen en implementeren van een 
Hoogbegaafdenbeleid. .
- De aangeschepte protocollen met betrekking tot de verantwoordelijkheden bij 
het begeleiden van schoolzwemmen. 
- De aanpaste CAO voor de leerkrachten in het basisonderwijs en de 
implementatie daarvan.  
- De impact van de aanpassingen van de verdeling van gelden voor leerlingen in 
een achterstandpositie. 
 
Daarnaast maakt GMR ook onderdeel uit van de benoemingscommissie van 
schoolleiders.
 
Als teamgeleden of ouders punten willen aankaarten bij de GMR dan is in eerste 
instantie de MR aanspreekpunt waarna zij communiceren met de GMR, In grove 
lijnen is ook de taakverdeling: MR gaat over de school, GMR gaat over de 
KSU/bestuurlijke zaken.

 

-Er was veel ontevredenheid over de technische problemen rond het invullen van 
de tevredenheidsmeter. Er is inhoudelijke terugkoppeling geweest vanuit de 
Pauluspost.
-Ouderbijdrage. Is eerder MR besluit over genomen om dit niet aan te passen. Zie 
vorige notulen.
-OV heeft behoefte aan overleg door DB met de ouders van de MR. Elske gaat 
samen met hen een datum hiertoe zoeken.

 

MR ouders gaan nog besluiten hoe zij dit deze keer zullen gaan doen. 
 

Cecilia: zet dit  op de agenda voor het volgende MR overleg. 
 

Cecilia: dit schuiven we door naar de volgende bijeenkomst. Cecilia zet dit op de 
agenda.

 

Menke en Cecilia maken een start/opzet hiertoe en mailen dit rond.
Cecilia zet dit op de agenda voor het volgende overleg. 
 

Terugkoppeling OV9.

Communicatie naar ouders10.

Jeelo11.

Pedagogisch klimaat12.

Jaarplan13.

Rondvraag14.
parkeren  ( Annemiek). Uitgezocht en besproken in MR. Andere 
grote gemeentes hebben hier regelingen voor. Kijken of en wat er in 
Utrecht kan

●
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stand van zaken AVG. Is besproken●
lessons learned  scholing MR Cecilia: dit graag op de agenda voor de 
volgende bijeenkomst

●

Annemiek; instemming teamgeleding inzet werkdruk middelen? De 
school gaat hiertoe een plan maken en dat plan komt in de MR in 
mei. Cecilia en Menke zetten dit ook op de jaarplanning.  

●
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