
 
 
 
 

MR Agenda dd. 4 februari 

19.30 uur - 21.30 uur 

 

 

1.Organisatie 

 

Definitieve versie RI&E. 

R.M.: Voor de RI&E zijn vragenlijsten door de personeelsleden en directie 

ingevuld. Nadat de RI&E en het Plan van aanpak zijn opgesteld volgt er een 

controle vanuit Arbomeester. Het is goed om zaken te benoemen en melden, 

maar soms gaat het wat ver. De controle is ook erg gedetailleerd. 

Ons Plan van aanpak is inmiddels goedgekeurd en daarna in vier delen gesplitst 

voor de komende vier jaar in het schoolplan. 

MR: Het valt de MR op dat er vooral op de 1e en 3e veel aanpassingen nodig zijn 

i.t.t. onze school. 

 

Algemene vragenlijsten leerlingen, ouders en leerkrachten 2003-0304 

R.M.: Alle betrokkenen wordt gevraagd om deze lijst in te vullen. Ze kunnen dit 

online doen en krijgen daarvoor een toegangscode toegestuurd. In onze 

kwaliteitscyclus volgt over twee jaar de vragenlijst over de sociale veiligheid 

voor leerlingen, ouders en leerkrachten. 

 

Cito M en rapport 1 

MR: De Cito M-ronde is net achter de rug. In de komende periode worden de 

Cito-scores weer door de intern begeleider met elkaar vergeleken. Waar zit er 

groei of achteruitgang? Nu zijn de leerkrachten druk met het maken van de 

rapporten. De Cito gegevens gebruiken ze daarbij als basis voor de cijfers van de 

vakgebieden. 

 

2.Personeel  

 

Start vervangende collega's. 

R.M.: D.G., C.d.S. en M.E. zijn in de afgelopen periode met veel enthousiasme 

begonnen. We begeleiden deze collega’s met zorg en op maat. 

MR: De zwangerschapsvervanging van A. W. is inmiddels ook ingevuld.  

 

Staking 3001+3101 en brief met uitleg 

R.M.: In het team is er uitgebreid gesproken over de staking. Uit de 

inventarisatie bleek dat 11 collega’s zich als staker hebben aangemeld en 7 niet. 



Een deel van de stakers zijn naar Amsterdam gegaan om deel te nemen aan de 

manifestatie. Andere collega’s hebben op school gewerkt.  

MR: We hebben zowel van ouders als collega’s gemixte signalen ontvangen over 

de staking en de gevolgen ervan. 

R.T. had tijdens de stakingsdagen direct een praktisch probleem omdat een 

afspraak niet afgezegd kon worden. Hij heeft daarom zijn twee kinderen maar 

meegenomen naar kantoor. 

 

3. Financiën  

 

Werkdrukverlichtingsgelden 3 x € 15 000,- naar voren gehaald; invulling 

instemming team + P-geleding MR  

R.M.: In 2023-2024 komt de volgende trans van WDV-gelden vrij. Onze 

stichting wil dit naar voren halen en gaat dit voorfinancieren. In de komende 

periode zal er in het team gesproken worden over de structurele invulling van dit 

bedrag. Na dit overleg komt het in de MR terug. De P-geleding heeft 

instemming. 

MR: Het is mooi dat de werkdrukgelden er zijn. Helaas zijn er niet direct nieuwe 

collega’s beschikbaar. De opleiding duurt vier jaar. Het effect is dus pas op 

langere termijn zichtbaar. 

  

BFP 2020-2021 is gestart 

Het MT is gestart met het BFP. De eerste stappen zijn gezet. De MR wordt op de 

hoogte gehouden van de voortgang. 

 

4. Huisvesting / Materiaal  

 

Voorgenomen besluit nieuwbouw groep 6-7-8 

R.M.: Het is inmiddels duidelijk dat onze plannen zo goed als zeker niet door 

zullen gaan. Vanuit de fracties van D66 en het CDA is er contact geweest met R., 

maar deze partijen zitten in de oppositie. Afgelopen donderdag heeft de raad wel 

de plannen voor Soesterberg goedgekeurd. Alle plannen voor Soest zijn van 

tafel. De gemeente wil eerst kijken naar leegstand en duurzaamheid. We 

onderschrijven die plannen, maar waren daar juist zelf ook heel ver in (gasloos, 

zonnepanelen) en waren bereid om daar zelf ook in te investeren. 

MR: We bespreken of er nog alternatieve acties te bedenken zijn om de raad op 

andere gedachten te brengen, maar we beseffen dat dit niet zal gaan helpen. 

  

Gymzalen m.i.v. 2020-2021 

R.M.: De gymzaal in Orlando komt deze zomer te vervallen. Daarvoor in de 

plaats moeten we de zaal aan de Smitsweg gaan gebruiken en moet er een 

nieuw gymrooster gemaakt worden. In de afgelopen weken heeft R. overleg 

gehad met zijn collega’s van de Buut, Insinger, De Bron en Wegwijzer over de 

indeling van de zalen. Groep 7 en 8 zullen twee keer per week op de fiets naar 



de Smitsweg gaan. Voor onze vakleerkracht S. is het vervelend, omdat hij in de 

ochtend in Idea werkt en ‘s middags naar de Smitsweg moet. Hij moet de les 

dan twee keer opbouwen en mist zijn lunchpauze. 

MR: In het verleden hebben we ook heen en weer gefietst naar de zaal aan de 

Smitsweg of sporthal Beukendal/Optisport. De afstanden zijn te overzien. 

 

5. GMR   

 

Vakantierooster GMR. 

R.M.: Dit rooster wordt altijd in twee etappes vastgesteld. Het rooster dat we nu 

hebben gekregen komt van de GMR en het BaVo overleg. Dit staat vast. Later in 

het schooljaar krijgen we de schoolgerichte invulling. Dat overzicht komt ook 

naar de MR ter goedkeuring. 

 

Reglement ouderbijdrage aangepast. 

MR: Dit reglement was verouderd en is in de GMR aangepast. Dit waren vooral 

praktische punten. K. zal het ons toesturen. 

 

6. Overig 

 

Nieuwsbrief nieuwe vorm 

R.M.: We communiceren steeds meer via Parro met de ouders. De nieuwsbrief 

wordt daarom steeds meer aangepast. De blokken met informatie van de 

verschillende groepen zijn weg. Er blijft alleen nog een algemeen deel en een 

agenda over. We bekijken nog of we via aanvullende informatie bij de agenda 

minder losse brieven naar de ouders hoeven te sturen.  

 

7. Rondvraag 

 

Sinterklaas. 

MR: We hebben een brief gekregen van een aantal ouders over de Zwarte Pieten 

bij de viering op school. Ze vragen ons als school om het Sinterklaasjournaal te 

volgen en met zg. Roetveegpieten te gaan werken. 

We bespreken de brief en merken dat dit gemengde reacties oproept.  

Ook in het team is het al ter sprake geweest. Tradities veranderen vaak. Het 

Sinterklaasjournaal verandert ook, i.t.t. sommige vloggers. Ook kan het lokaal 

nog anders gevierd worden. 

Als MR adviseren we het team om over te gaan naar Roetveegpieten. 

We zullen het eerst in het team bespreken. Daarna zal K. als voorzitter van de 

MR de ouders die de brief hebben gestuurd een antwoord geven. Het team wordt 

geïnformeerd via de terugkoppeling in de TV. 

 

Overblijven, achterstand betalingen 

MR.: Er zijn nieuwe brieven met een herinnering uitgegaan. 

K. zal contact opnemen met A.W. voor de actuele stand van zaken. 

Daarna moeten we de ouders aangeven dat er direct betaald moet worden. Er 

kan anders niet meer gebruik gemaakt worden van het overblijven. 

  



Overblijven, moment van overdracht 

MR: Dit is in het overleg van A.W. en R. met de overblijfouders ook besproken. 

We blijven er met elkaar op letten. 

 

F.: 

Is n.a.v. het overlijden van de vader van I. en L. benieuwd of we als school hier 

een protocol voor hebben. 

Iedereen is positief over de manier de school dit heeft aangepakt. 

 

Er is geen protocol wat we hebben gevolgd. In het weekend hebben de collega’s 

contact met elkaar gehad en is er afgesproken om de ouders te bellen. Sommige 

collega’s hebben dit thuis gedaan. Anderen zijn naar school gekomen om te 

bellen. Op een leerling na is met iedereen gesproken die zondag. 

Op vrijdagavond 3101 zijn 15 van de 19 collega’s bij de afscheidsdienst geweest. 

Maandagmiddag zijn een aantal collega’s thuis geweest om de drempel voor L. 

en I. te verlagen om weer naar school te komen. 

Bij al deze acties zijn we altijd afhankelijk van de nabestaanden. Alles gaat in 

overleg. R. heeft veelvuldig contact gehad met N., moeder en echtgenote. 

 

De volgende MR vergadering is op: maandag 23 maart! 


