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MR vergadering  

Data: 30 maart 2022 & 5 april 2022 Google meet & live @ Obs De Weidevogel 

Soort vergadering MR-vergadering met directie 

Voorzitter Dorcas Borgers 

Notulist Sanne Mellema 30 maart t/m punt 4, Frans 5 april 

Aanwezigen Dorcas Borgers, Frans van Breugel, Sanne Mellema, Peter Lakke,  
5 april + Ankie 

Afwezig Ankie Halsema ( 30 maart) 

 
 

1. 1. Opening  / mededelingen / vaststelling agenda 

 
 
 

De notulen van de MR-vergadering van 2 februari 2022 worden goedgekeurd. 
  
Agenda wordt vastgesteld:  
Als agendapunt wordt toegevoegd de ingezonden brief van ouders van groep 8 over het 
gebrek aan opvolging van de adviezen van de LGC t.b.v. verbeteren van de veiligheid van 
het leerklimaat op school n.a.v. de gegrond verklaarde klacht en de melding van het van 
school halen van 2 leerlingen door hun ouders vanwege pesten op school. 
  
Peter geeft aan dat Ankie H minder taken heeft gekregen, zodat zij meer tijd heeft voor 
MR-taken. Dorcas wordt interim-voorzitter tot de zomer. 

Actiepunten 

Frans 1. Plaatst de notulen van de MR-vergadering van 2 februari 2022 op de website. 

 
  

2. 2. Formatie 

 
 
 

Het Formatieplan is nog niet gemaakt en derhalve niet gedeeld met de MR. 

Volgende week gaan de advertenties uit voor de werving van docenten. 
MR vraagt of er in de formatie ruimte gemaakt kan worden voor een derde personeels-
MR-lid. In het MR-statuut staat opgenomen dat de MR-personeelsgeleding uit 3 personen 
bestaat.  
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De directie geeft aan dat het derde MR lid geen stemrecht heeft. De MR snapt niet waaruit 
dit zou volgen. Ook geeft de directie aan dat met een vorige MR is afgesproken dat de 
personeelsgeleding uit 2 personen zal bestaan. De MR kent deze afspraak niet. 

Actiepunten 

Peter 
 
 
Peter 

Zoekt de notulen op waarin met de MR de afspraak is gemaakt dat de personeelsgeleding 
uit 2 personen zal bestaan. 
 
Levert het formatieplan ter instemming van de personeelsgeleding aan voor 1 mei. 

 
 

3. 3. Vakantierooster 

 

 Het gedeelde vakantierooster is nog niet volledig. 
In het concept staat een totaal aantal lesuren van 940 uur/ jaar.  
De MR geeft ter overweging, aangezien dit het absolute wettelijke minimumaantal 
lesuren per jaar is, of na de vele lesuitval door de schoolsluitingen met Corona, de school 
komend jaar niet willen inzetten op een ruimer aantal lesuren per jaar. 

Actiepunten 

Peter 
 
Peter 

Maakt het vakantierooster volledig met ook de studiedagen en deelt deze met de MR  
 
Deelt de overweging over uitbreiden van het aantal lesuren met de nieuwe directeur 

 
 

4. 4. Nieuwbouw 

 

 
 
 

De directie geeft ter informatie aan dat de aanbesteding volgende week afloopt. 
De MR heeft vernomen, dat de gemeente de kleutergebouwen bouwkundig gaat keuren. 
Dit, omdat ze in slechte staat zijn. De MR maakt zich zorgen waar de kleuters les moeten 
krijgen als het gebouw afgekeurd wordt en wat de mogelijkheden zijn voor onderhoud. 
 
Directie geeft aan hier wel van gehoord te hebben, maar niet te weten hoe dit precies zit. 

Actiepunten 

Peter Gaat na, ook bij Innoord, hoe het precies staat met het kleutergebouw en de mogelijke 
bouwkundige keuring en informeert de MR zo spoedig mogelijk. 
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VERDAGING 

  De vergadering wordt verdaagd.  

Actiepunten 

  De vergadering zal worden voortgezet op dinsdag 5 april 2022 om 17.00 

 
 

5. Verslag contact- en vertrouwenspersoon bespreken 

 Er is op school geen vertrouwenspersoon. We maken gebruik van een bovenschools 
(Innoord) vertrouwenspersoon van ABC.  
De MR brengt in dat elke school een contactpersoon moet hebben die bij klachten 
aanspreekpunt kan zijn, de klachtenregeling kan uitleggen en kan verwijzen naar de 
vertrouwenspersoon.  

Actiepunten 

Peter 
 
 
Peter 
 
 
Peter 

Het verslag van dit schooljaar wordt door Peter opgevraagd.  
 
Er zal voor het komende schooljaar een contactpersoon worden aangesteld. Dit kan 
een IB’er zijn maar ook een leerkracht.  
 
De klachtenregeling en de contactgegevens van de vertrouwenspersoon zullen in de 
schoolgids en ook eenvoudig vindbaar op de school-website worden vermeld. 

 
 

5. 6. Concept schoolgids 2022-2023 

  Peter heeft de schoolgids van dit jaar gedeeld met MR. 
Elke 4 jaar wordt het plan herschreven. De variabele data moet jaarlijks worden 
aangepast. Informatie over de klachtenregeling kan nog duidelijker in de schoolgids 
komen. Peter gaat hiernaar kijken.  
De link naar de schoolgids werkt inmiddels weer, maar nog niet zoals Peter wil. 
Dat de schoolgids er weer is, wordt t.z.t. in Social Schools gemeld door de directie. 

Actiepunten 

Peter Geeft aan Liliane door dat ze de ouders op de hoogte stelt als de schoolgids klaar is.  
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Peter 

 
Zal eind mei de aangepast schoolgids voor schooljaar 2023-2024 voorleggen aan de 
oudergeleding van de MR ter instemming 

 
 

6. 7. Veilig leerklimaat school bespreken.  

 Er wordt teruggekomen op de klacht van de ouders bij de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs ( LKC). Deze is eind januari door de betreffende ouders 
bij de MR gemeld, terwijl de uitspraak al op 8 december plaatsvond en de directie de 
MR had moeten informeren. Er wordt geen reden gegeven voor het uitblijven van een 
melding door de directie, behalve dan dat het had moeten gebeuren. 
 
Los van het uitblijven van de melding van de klacht, maakt de oudergeleding van de 
MR zich grote zorgen over het uitblijven van actie. 
De oudergeleding geeft aan dat er bij veel ouders op school grote zorgen zijn over de 
sociale veiligheid en een goed leerklimaat.   
 
Via ouders van groep 8 is het bericht binnengekomen dat ze onvoldoende duidelijk 
hebben of de afgesproken en verbeterpunten n.a.v. de gegrond verklaarde klacht bij 
de LKC goed worden opgepakt door de directie. Ook de afspraken over de 
communicatie naar de ouders zouden niet goed worden opgevolgd.  
Hiernaast zijn er ook meldingen binnengekomen dat kinderen van school worden 
gehaald i.v.m. pesten in verschillende groepen. Ook worden er veel incidenten tijdens 
pauzes gemeld en zijn er vragen of er voldoende toezicht is. 
De oudergeleding wil n.a.v. deze signalen graag met de MR en directie op 
schoolniveau kijken naar hoe de school het leerklimaat en de sociale veiligheid kan 
verbeteren.   
 
Ook de communicatie naar de ouders toe, zeker bij problemen of als ouders een 
gesprek willen met de directie, zou aandacht moeten krijgen. 
Graag zou de oudergeleding zien dat er een goede analyse wordt gemaakt naar de 
mogelijke oorzaken van deze problemen en dat vanuit de gevonden oorzaken een 
plan wordt gemaakt / interventies worden gedaan. Graag zou de oudergeleding zien 
dat dit wordt uitgewerkt in het Jaarplan voor komend schooljaar en in het 
Schoolondersteuningsprofiel, en dat de MR wordt meegenomen in dit plan en gebruik 
kan maken van zijn advies- en instemmingsrecht. 
 
De school is al begonnen met een schoolbrede aanpak tegen pesten (PRIMA) en ook 
worden leerlingen actief gevolgd met hart en handen (IEP) en worden de uitkomsten 
gedeeld en geanalyseerd door de GGD. 
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De PRIMA aanpak is door Ankie toegelicht. De basistraining is door het team gevolgd. 
De training heeft vervolg gehad in het team. PRIMA aanpak gaat vooral over de 
verschillende rollen binnen pestgedrag en situaties. De leerlingen krijgen daar les 
over. De kinderen leren daarin de verschillende rollen herkennen en ook hun eigen 
rol daarin.  
Ouders missen nu informatie hierover.  
 
Peter neemt Liliane mee in dit onderwerp. Veel incidenten zijn tijdens de pauzes. 
Peter pakt dit op met de jongens van LEIKA.  
Er wordt gevraagd om informatie over Parnassys en aanpak van pesten meer 
aandacht te geven in de nieuwsbrief.  

Actiepunten 

Peter 
 
 
 
Peter 
 
 
 
 
 
Peter 
 
 
Peter 

Zorgt dat er een ouderavond komt, waarin ouders meegenomen worden en input 
kunnen geven over de sociale veiligheid op school.  
 
Geeft punten voor het komende beleid ter overweging.  
Dat een analyse gemaakt wordt van mogelijke oorzaken problemen rond sociale 
veiligheid en leerklimaat. Dat dit opgenomen wordt in het jaarplan. 
Werkt de aanpak verbeteren sociale veiligheid en leerklimaat in het jaarplan en SOP 
verder uit, neemt de MR hierin mee en legt aan haar voor voor advies. 
 
Bespreekt het bestaan van de veelheid aan incidenten tijdens de pauzes en oplossing 
daarvoor op met LEIKA.  
 
Geeft informatie over Parnassys en over de aanpak van pesten meer aandacht in de 
nieuwsbrief.  

 
 

8. Stand van zaken nieuwe schoolplan 

 Het huidige schoolplan eindigt in 2023. 
Het nieuwe schoolplan wordt volgend schooljaar gemaakt. Er is gekozen voor een 
verkorte versie. Veel is bovenschoolse context. Het laatste stuk gaat over de school. 
De MR wordt meegenomen in het schoolplan dat door de directeur gemaakt wordt.  
MR vraagt of leerkrachten ook pro-actief betrokken worden bij het schoolplan. 

Actiepunten 

Peter Peter betrekt Liliane in het opstellen van het schoolplan, en ook de leraren en de MR. 
Het schoolplan wordt ter instemming voorgelegd aan de MR. 
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7. 9. Wvtt/rondvraag 

 Peter meldt dat er bezoek van de inspectie is geweest. De inspectie doet onderzoek 
naar het niveau van instructie. Inspecteur en directie waren zeer enthousiast.  
 
Leerlingenraad. 
Er is een bovenschoolse leerlingenraad geweest. 2 leerlingen van de Weidevogel 
hebben daar met Peter aan deelgenomen. Die hebben een poster gemaakt hoe zij 
onderwijs willen krijgen.  
 
Ankie wil graag betrokken worden bij het schrijven van het schoolplan onderdeel 
veiligheid en pesten.  
 
Ankie geeft ter overweging of er een leerkracht aanspreekpunt kan zijn voor 
leerlingen omtrent pestgedrag.  
 
Nieuwbouw:  
Ten aanzien van de keuring van het kleutergebouw heeft Peter navraag gedaan.  
Zowel de gemeente als Peter Meijboom weten hier niet van.  
Volgens het stadsdeel zouden er ook geen plannen in die richting zijn.  
Peter benadrukt nogmaals hetgeen eerder toegezegd aan de MR, namelijk:  
Dat de school of onderdelen ervan niet zullen verhuizen voordat deze gereed is voor 
de sloop. Dat er pas gesloopt wordt als alle vergunningen en overige verplichtingen 
rondom de nieuwbouw gereed en bezwaarprocedures afgerond zijn.  
Dat tot die tijd alle gebouwen in voldoend goede staat behouden zullen blijven, 
hetgeen door Peter Meijboom eerder ook is benoemd. 

Actiepunten 

Peter Dave C. en Ester L. zullen vanuit het stadsdeel een reactie schrijven.  
Peter zal deze met de MR delen. 

 
 

 
8. sluiting 

 De MR-vergadering wordt afgesloten 19:00 uur. 

Actiepunten uit voorgaande vergaderingen en status 
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 • NPO info op website (Peter 2/2) - nog niet gedaan, volgt; 
• Info ventilatie (nogmaals) delen ouders (Peter 2/2) - nog niet gedaan, volgt op 

website; 
• Delen met ouders hoe ingelogd kan worden vanaf thuislaptop (Peter 2/2) - nog niet 

gedaan, ICT-er bezig met handleiding; 
• Opzoeken notulen waarin zou zijn afgesproken dat dat er niet 3, maar 2 

personeelsleden in de MR zitting zouden hebben (Peter 30/3)- gevonden; blijkt dat 
daarin is afgesproken dat, als er maar 2 personeelsleden zitting hebben, maar wel 3 
ouderleden dat in dat geval 1 ouderlid geen stemrecht heeft. Er kan volgens het MR 
statuut dus nog een derde personeelslid zitting hebben in de MR. Dan hebben alle 6 
MR-leden stemrecht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


