
 
 
 
 

MR notulen dd. 26-11-2019 

19.30 uur - 21.30 uur 

 

 

1.Vaststellen agenda  

 

2.Actiepunten vorige vergadering  

 

3.Post, e-mail en mededelingen  

  

4.Bespreekpunten  

- Teldatum; Overzicht Soest 

R. deelt de overzichten tijdens de vergadering uit. Er zijn grote verschillen tussen 

de diverse scholen in Soest. Onze school heeft een iets lager aantal leerlingen. Dit 

komt doordat er dit jaar op 1 oktober minder kleuters op school zijn. In de loop 

van het jaar groeit dit weer en komen we op eenzelfde gemiddelde als 

voorgaande jaren. 

- Executieve functies en zelfsturing op SD 1810 

De studiedag over dit onderwerp was zeer informatief en verhelderend. We geven 

hier mogelijk een vervolg aan in het volgende schooljaar. 

- Nieuwe SOP 

K. en R. maken vrijdag de nieuwe versie van het schoolondersteuningsplan. Dit 

plan is de basis voor de gelden voor alle leerlingen en voor ons 

schoolarrangement. Daarbij wordt er ook gekeken naar groep Aarde. Er wordt 

gekeken naar de ondersteuning die er in het afgelopen jaar is gegeven en de 

kwaliteit daarvan. Ook wordt er weer een nieuw plan voor een jaar vastgesteld. 

 

5.Organisatie  

Overblijven 

- Acties bij niet tijdig betalen 

R.: Het overblijven valt onder de MR. Het komt helaas voor dat ouders niet 

betalen voor het overblijven van hun kind. In tegenstelling tot het schoolgeld is 

overblijven geen vrijblijvend iets. In het verleden hebben we indien nodig heldere 

stappen gezet om ouders duidelijk te maken dat er betaald moet worden. De 

opeenvolgende brieven zijn er nog steeds. 

Ouders krijgen aan het begin van het jaar een factuur voor het hele jaar vast 

overblijven. Tussentijds kunnen ze nog een factuur krijgen voor incidentele 

overblijf dagen. 

 

MR: Als MR vinden we het niet wenselijk dat betalingen te lang blijven liggen. Er 

moet direct per brief gereageerd worden als er niet betaald wordt. In het uiterste 

geval kan een kind niet meer overblijven tot het moment dat alles is voldaan.  

We bespreken te de volgen route en wie de brief uiteindelijk verstuurd.  

We zullen de financiële administratie van het overblijven vragen om een overzicht 

van de wanbetalers. Samen met de collega’s zullen we dan de brieven invullen en 

uiteindelijk ook versturen. M. doet op 3 dec. verslag van dit punt in het team! 

 

 

 

 



 

F. is aangesproken door een ouder van het overblijven. Ze mist af en toe een 

overdrachtsmoment. Het komt voor dat de namen op de lijst niet kloppen met de 

kinderen die er werkelijk in de groep zitten. Het is niet altijd sluitend. 

We herkennen de situatie en het is een terecht punt dat aangegeven wordt.  

Een sluitende oplossing is niet direct te bedenken. Ouders geven lang niet altijd 

aan de overblijf door dat hun kind ziek is of niet overblijft. Bij de kleuters en 

groep 3 is er overzicht door de leerkracht omdat die met de kinderen naar buiten 

gaan. Bij de andere groepen is dat moeilijker.  

 

- Sportivate/Zippies 

R.: Het aantrekkelijker maken van het overblijven was een van de 

aandachtspunten in ons verbeterplan vanuit de ouderenquête. We hebben als 

team een voorzet hiervoor gemaakt. Duidelijk is wel dat er dan meer ouders 

nodig zijn bij het overblijven.  

Onlangs heeft iemand van Zippies contact opgenomen met R. om over een 

aanbod voor tussenschoolse opvang te komen praten. In het gesprek werden 

verschillende mogelijkheden aangedragen. 

Ook vanuit Sportivate is hij met eenzelfde aanbod benaderd. Vanuit deze 

organisatie komen dan vakleerkrachten naar school die een sportles verzorgen en 

leerlingen daarnaast ook opleiden tot coach/begeleider. Het was een uitgebreid 

verhaal. De informatie op papier volgt binnenkort. Zodra er vervolgstappen gezet 

worden zal R. dit weer in de MR melden. 

 

- Trajecten; dank voor de flexibiliteit en het meedenken 

R.: Nogmaals dank aan de oudergeleding voor de flexibiliteit rondom de invulling 

van de verschillende trajecten. Hierdoor was het mogelijk om als team snel te 

schakelen en zaken in te vullen. 

 

- Vacatures/ invullingen 

D.G. begint maandag in groep 4. K. en B. hebben de overdracht verzorgd. 

CdS komt per 1 december in groep 7. 

M.E. doet het zwangerschapsverlof van E. in groep 3.  

De vervanging van A. is inmiddels ook geregeld. Het is een zeer ervaren 

leerkracht die haar zwangerschapsverlof in komt vullen. 

Op 11 mei komt E. terug van haar verlof. Dan moeten er nog wel twee dagen 

ingevuld worden omdat E. niet meer fulltime gaat werken. Mogelijk is de 

vervangster van A. een alternatief. 

 

Afgelopen weken was er inderdaad even een acuut probleem met de vervanging. 

Gelukkig is het door intern te schuiven toch opgelost en hoefden de kinderen niet 

naar huis gestuurd te worden. Prettig dat collega’s zo flexibel zijn. 

 

- Contactpersoon school; was voorheen S.d.R. 

Dit wordt vanaf nu door F. ingevuld. 

6.Personeel  

- Afscheid R. en A. 

Vrijdag nemen we als team afscheid van R. en A. Er is hierover geen aanvullende 

informatie naar ouders gestuurd. Als ze dat willen kunnen ze informeel afscheid 

nemen. 

 

 

 

 

 

 

 



7.Jaarplan / Jaaragenda  

- Voortgang 

Er zijn inmiddels al drie verbeterpunten aan de orde geweest. 

1) Teambuilding: Op de andere twee scholen is een vergelijkbare wens geuit. 

In het MT wordt gekeken of er gezamenlijk opgetrokken kan worden t.a.v. 

de keuze van een externe begeleider. 

2) Schoolstandaarden: Op verzoek van de inspectie hebben we een overzicht 

gemaakt van de verwachte scores van de M en E-cito scores. K. heeft dit 

berekend en uitgewerkt op basis van de scores van de afgelopen vijf jaar. 

De inspectie wil elk jaar een uitleg waarom we bij een of meer vakken 

hoger of lager scoren dan de door ons verwachte score. 

3) RIE-zaken: Er is inmiddels gewerkt aan het onderwerp werkdruk en zaken 

die op het gebied van de BHV liggen. M. bespreekt deze in het BHV 

overleg. Een van de zaken is bijvoorbeeld een lijst aanleggen met 

gevaarlijke stoffen in de school; wat hebben we en waar is het veilig 

opgeborgen etc? 

8.Financiën  

- Begroting 2020 

R.: Op de begroting staat een tekort aangegeven. Dit is een ingecalculeerd 

tekort. Het wordt namelijk aangezuiverd vanuit het P&A budget waardoor we 

keurig op nul uitkomen. 

 

9.Huisvesting / Materiaal 

 

- Besluit nieuwbouw groep 6-7-8 op 1912 

R.:  Het besluit over de nieuwbouw is weer uitgesteld. Nu komt het pas in januari 

in de raad. H. heeft inmiddels per brief aangegeven dat we niet blij zijn met 

opnieuw een vertraging. 

 

- Gymzalen 2020-2021 

 

R.: Het politieke besluit is gevallen. De zaal in Orlando gaat weg. De 

bezettingsgraad in Idea zal omhoog gaan. De zaal aan de Smitsweg moet ook 

gebruikt worden. Dit heeft tot gevolg dat er groepen op de fiets moeten. 

R. heeft contact met de collega’s van de andere scholen in de wijk. Ook is er 

contact met MvZ van de gemeente. De indeling van de zalen wordt een probleem. 

Wij hebben bijvoorbeeld een vakleerkracht voor 3 t/m 8. Ook moet er gekeken 

worden naar de verdeling van de twee lessen over de week. In januari komen 

deze vertegenwoordigers van de scholen weer bij elkaar. 

 

10.GMR  

- Bijeenkomst GMR / MT / RvT  

R. en K. doen verslag van de GMR vergadering en de bijeenkomst van de GMR 

met de RvT. 

 

11.Overig 

- Bezoek minister Slob 0212 

De minister heeft regelmatig gespreksbijeenkomsten met leerkrachten over 

diverse onderwerpen. K. heeft daar ook een keer aan meegedaan. Er is toen o.a. 

gesproken over de manier waarop Passend Onderwijs op de scholen vorm heeft 

gekregen. Het beeld daarvan was niet altijd positief. Op onze school hebben we 

dat juist wel op een goede manier georganiseerd. K. heeft Dhr. Slob daarom 

uitgenodigd om een keer op school te komen kijken. Dat gaat maandag 2 

december gebeuren. Hij brengt dan een bezoek aan groep Aarde en gaat daarna 

met R., K., ouders en het SWV in gesprek. 

 

 

 



- Klachtenregeling en protocol schorsing en verwijdering; bijlagen+begel. tekst 

MR: In de klachtenregeling staat verder niet beschreven welke mogelijkheden een 

ouder heeft op het moment dat de uitspraak van de klachtencommissie niet naar 

wens van de ouder is. 

We schatten in dat een ouder die deze weg inmiddels bewandelt ook prima weet 

welke vervolgstappen er gezet kunnen worden. Dit hoeft dus niet aangevuld te 

worden in de bestaande tekst. 

 

12.Rondvraag 

 

M.: We hebben in onze planning van de MR vergaderingen de BHV nascholing over het 

hoofd gezien. Deze is ook op 31 maart. Zowel A. als M. moeten daar ook bij aanwezig 

zijn. 

 

We verschuiven daarom onze MR vergadering naar maandag 23 maart! 
 

  

  

  

 

 

  

 

 


