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a. Vergaderingen 2017-2018 

In het afgelopen schooljaar heeft de MR 8 x gepland vergaderd, 2 geplande data zijn 

komen te vervallen. Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. Wel is er, n.a.v. de 

ontwikkelingen betreffende de voorgenomen fusie, een externe deskundige uitgenodigd 

om de MR nader te informeren. (zie punt c.) De vergaderingen volgen een voorafgaand 

gemaakte agenda en ook worden de notulen van de vorige vergadering dan vastgesteld.  

 

Een aantal onderwerpen kwamen regelmatig terug, hierover volgt puntsgewijs een korte 

samenvatting. Over andere punten is eenmalig vergaderd en kon direct een besluit of 

advies worden geformuleerd, zoals de onderwijstijd en het vakantierooster. Deze zijn 

intussen bekend gemaakt en worden niet verder toegelicht.  

 

b. Samenstelling en taakverdeling:  

De MR bestaat uit 3 ouder- en 3 personeelsleden, afgekort tot OMR en PMR. Ieder lid 

wordt voor drie jaar gekozen door de eigen achterban. Als door omstandigheden 

tussentijds iemand aftreedt, komt het nieuwgekozen lid op diens plaats in het rooster te 

staan. In bijlage 1 staat het rooster van aftreden, jaarlijks kunnen twee leden zich 

opnieuw verkiesbaar stellen en worden tegenkandidaten opgeroepen. 

 

De oudergeleding bestaat uit Maarten Slokker, Karin Grent en Fiona Arens. De 

personeelsleden zijn Gerda Veldt, Maaike Adama en Susan van der Zee. De taakverdeling 

staat vermeld in het rooster, bijlage 1. 

 

c. Fusie:  

Het bestuur maakte in mei ’17 vrij onverwacht het voornemen kenbaar om de JvS te 

gaan laten fuseren met de krimpende Sokkerwei. De drang tot snel handelen vanuit het 

bestuur leidde tot discommunicatie en onder team en ouders tot veel onrust. Vanuit het 

bestuur was deze keuze voor het belang van de Sokkerwei begrijpelijk, maar vanuit onze  

school gingen we het gesprek aan, op zoek naar de meerwaarde voor beíde scholen.  

 

Dit proces verliep aanvankelijk moeizaam, maar n.a.v. onze argumenten kwam er in juli 

’17 een gesprek tussen MR en het bestuur, waarin werd erkend dat de eerste aanpak niet 

goed was verlopen. Er werd o.a. een andere projectleider aangesteld, Jan Looise, die het 

proces in een stuurgroep met ook de beide directeuren zou begeleiden.  

 

In september 2018 was er een vervolgoverleg met de directeur ISOB, waarin ook 

aandacht werd gevraagd over geruchten en de negatieve beeldvorming over beide 

scholen. We hebben aangegeven dat we de ontwikkeling open wilden volgen om ook de 

voordelen voor en de inbreng van de JvS terug te zien en drongen aan op het gaan 

notuleren en delen van meer informatie.  

 

Na dit constructieve overleg ontvingen we als MR een uitgebreide intentieverklaring, met 

het verzoek deze te ondertekenen. Als MR hadden we aan het einde van het fusieproces 

nogmaals het recht om niet in te stemmen met het besluit. Door de ondertekening van 

de intentieverklaring, zoals deze was verwoord, zouden we nu al wel stappen verder 

gaan dan we wilden: er ontbrak nog steeds informatie over de waarde voor de JvS. 
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Op 28 oktober hebben we een onafhankelijke deskundige uitgenodigd. Hij informeerde 

ons over de juridische kant van een intentieverklaring en het voorliggende voorstel, de 

kansen en risico’s m.b.t. de huisvesting en nevenvestiging, het Integraal 

HuisvestingsPlan van de gemeente (tot 2022) en dat de extra gelden voor de fusie aan 

het bestuur werden overgemaakt, maar niet waren geoormerkt.  

 

I.p.v. het ondertekenen van de intentieverklaring schreven we het bestuur een brief, om 

nadere informatie over afspraken/garanties rond de besteding van de fusiegelden, de 

beoogde sturingsruimte m.b.t. het personeel en dat we – gezien de leerlingaantallen- 

verwachtten dat het beleid van de JvS leidend zou zijn in het overleg. Als piketpaaltjes 

formuleerden we: huisvesting, onderwijsinhoud en sfeer. Wel hebben we laten weten dat 

we graag wilden meewerken om de verdere mogelijkheden te onderzoeken. 

 

Intussen hadden de beide directeuren van de betrokken scholen de opdracht gekregen 

om voor 18 december een gezamenlijke visie te maken voor de komende drie jaar, zodat 

de scholen naar elkaar toe zouden groeien. Dit bleek niet mogelijk: sinds het voornemen 

groeiden de scholen qua visie eerder uít elkaar. Zo werd op de beoogde fusieschool het 

gepersonaliseerd leren en een continurooster ingevoerd, terwijl vooraf al duidelijk was, 

dat de JvS daar anders tegenover stond en het een onderdeel van het overleg moest 

worden.  

 

Hoewel de MR intussen een reactie had ontvangen vanuit het bestuur, kregen we geen 

antwoord op onze informatievragen. Het bestuur redeneerde vanuit het ISOB, terwijl wij 

vanuit de JvS de meerwaarde voor onze school wilden ontdekken. We herhaalden onze 

informatievragen naar het bestuur, waarna men terugkoppelde de zaken verder af te 

willen wegen. In november besloot de directie van de JvS haar opdracht m.b.t. de 

gezamenlijke visie terug te geven.  

 

Na de kerstvakantie hoorden we in januari 2018 definitief dat de fusie met de JvS niet 

door ging en het bestuur in ging zetten op een andere fusiecombinatie. We informeerden 

de ouders middels een brief, die wel door de directie en het bestuur werd onderschreven. 

Het onderwerp fusie was hiermee voor onze MR afgesloten. 

 

d. GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad): 

In de loop van het jaar heeft het bestuur met de GMR besloten een andere structuur aan 

te brengen voor de GMR, waardoor het een slagvaardiger orgaan moet worden. Binnen 

deelregio’s krijgen de scholen dan één gezamenlijke vertegenwoordiger, waardoor de 

GMR uit minder mensen bestaat. Dit start in het schooljaar 2017-2018. De 

informatiestroom zal dan niet meer rechtstreeks verlopen, maar via de directies. De 

vertegenwoordiger namens de MR van de JvS is een collega in Akersloot. We hebben 

haar aan het einde van het jaar benaderd met een aandachtspunt over de 

werkdrukgelden (zie punt j.), welke ze komend jaar zal meenemen in het GMR-overleg.  

   

e. TSO (Tussen Schoolse Opvang): 

We werken intussen een vol jaar met een overblijf coördinator. Deze is aangesteld om 

het overblijven verder te professionaliseren. Wat betreft de financiële consequenties 

maken we in het najaar 2017 een balans op. Er blijkt ingeteerd te worden op de 

gemaakte reserves: een kleine verhoging van 50 cent van de ouderbijdrage zal 

noodzakelijk zijn. De ouders worden hierover geïnformeerd in november 2017, waarna 

de verhoging vanaf januari ’18 wordt ingevoerd. Er zijn geen reacties over 

binnengekomen. In het najaar kunnen we beoordelen of dit voorlopig voldoende dekkend 

is. 

 

Vanuit de LTP (LeerlingTevredenheidsPeiling) zijn m.n. de kinderen uit de bovenbouw 

wat minder tevreden over de TSO. Er wordt gekeken naar de mogelijke oorzaken: 

misschien het aanbod van activiteiten of de regels of het meer zelfstandig willen 
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opereren dan in deze setting mogelijk is. Indien nodig wordt dit overlegd met betrokken 

ouders.  

De coördinator gaat eind oktober ’17 met zwangerschapsverlof. Ze wordt vervangen door 

een Forte-collega, die rond maart 2018 het stokje weer overdraagt. Het is haar goed 

bevallen, dus ze wil als vrijwilliger inspringen als het nodig is! Het jaarverslag van de 

TSO volgt regulier na de zomervakantie. 

 

f. De begroting en de jaarrekening: 

In november 2017 is de begroting voor het nieuwe kalenderjaar besproken. Hierin werd 

ook een aantal zaken begroot, die bovenschools worden gereserveerd. Voor de JvS is er 

nu voldoende gereserveerd om het meubilair te gaan vervangen. Verder staat voor het 

meerjaarlijkse onderhoud gepland: de kozijnen in de aula, de dakbedekking, de 

brandslangen en deurroosters. 

 

De jaarrekening heeft lang op zich laten wachten: in mei 2018 kon deze pas worden 

besproken in de MR. Dit had te maken met de procedures vanuit het bestuur, het 

administratiekantoor en de accountant, maar dit zal komend jaar anders (moeten) gaan 

verlopen. De directie heeft hier ook nadrukkelijk om gevraagd. 

In de jaarrekening van 2017 bleek er een gering batig saldo, wat o.m. besteed gaat  

worden aan de invoer van een nieuw schoollogo.  

 

g. Schoolvisie en profilering:  

Dit jaar zijn we actief bezig geweest met de (verdere) invoer van De Gelukskoffer, 

Bomberbot (programmeren), Mindset en IPC. De ontwikkelde app voor het meer 

notulerend volgen van de kinderen tijdens hun proces is verder ontwikkeld en op een van 

de laatste studiedagen aan de andere teamleden gepresenteerd. Hoewel intussen vanuit 

de brochure “Ruimte en Regels” de noodzaak tot deze registratie vanuit de inspectie is 

verdwenen, wil het MT gezien de gedane investeringen de app toch komend schooljaar 

gaan invoeren.  

 

Komend schooljaar zullen we, naast het bovenstaande borgen, ook actief bezig gaan met 

de app leerlingenzorg, volgen we een teamtraining voor meerbegaafdheid en een training 

voor dyslexie. Ook staat meervoudige intelligentie, het uitvoeren van de jaarlijkse 

kwaliteitsmonitor en het ICC-beleid (cultuur) op de agenda.  

 

Het werkoverleg wordt specifieker opgedeeld in onderbouw- en bovenbouwoverleg, 

waarbij de onderbouw wordt gerekend t/m groep 3, de bovenbouw t/m groep 8. Er is 

extra overleg over de doelgroep van het technisch lezen met Estafette, de groepen 4 t/m 

6 o.l.v. de IB-er. 

 

h. Trendanalyse  

Jaarlijks ontvangen we – op verzoek- de trendanalyses van de Intern Begeleider (IB), 

met eventuele toelichting. Dit jaar hebben we in april jl. het meest recente overleg 

gehad. In de uitwisseling met collega-IB-ers bleek dat wij eigenlijk de enige school zijn, 

die zo specifiek wordt geïnformeerd. Daarnaast is er een aanscherping van de 

privacyregels door de AVG. Dit is de reden dat de informatie voortaan meer algemeen 

gaat worden gedeeld.  

 

De vraag vanuit m.n. de OMR betrof het resultaat van interventies op de resultaten: als 

deze nog weinig zichtbaar zijn, welke vervolgstappen worden dan ondernomen. Er is 

toelichting gegeven op het proces en de aanpak naar het team en de leerlingen aan de 

hand van de resultaten. Binnen het team wordt de trendanalyse wel uitgebreid gedeeld.  

 

i. PTP en LTP (Personeels- en LeerlingTevredenheidsPeiling) 

De resultaten vanuit de PTP zijn grotendeels positief, iets positiever dan de vorige 

peiling, 4 jaar geleden. Aandachtspunten zijn nog steeds de werkdruk, werkbelasting en 

de interne communicatie. De werkdruk heeft o.m. te maken met de groepsgrootte en –
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samenstelling en al het werk dat om het feitelijke lesgeven heen moet gebeuren. Het is 

lastig om dit te verbeteren, de stakingen in het afgelopen schooljaar laten zien dat dit 

breed geldt voor het onderwijsveld. De interne communicatie is verbeterd t.o.v. de 

vorige resultaten, maar blijft aandacht vragen. O.m. zal het komende jaar weer vaker 

het werkoverleg gesplitst worden en meer inhoudelijk worden uitgewisseld (zie punt g.). 

Verder staat de communicatie centraal als startpunt op de gezamenlijke vergaderingen.  

 

De resultaten vanuit de LTP zijn ook vooral positief. Twee aandachtpunten komen hier 

m.n. bij de oudere kinderen naar voren: het overblijven (zie e.) en de invulling van de 

zaakvakken. Nu we druk bezig zijn met het omzetten van de zaakvakken naar IPC zijn 

we vooral benieuwd of dit over vier jaar anders gaat scoren.  

 

j. De werkdrukgelden 

In het afgelopen jaar heeft het personeel van de JvS tweemaal deelgenomen aan een 

staking. De tweede keer is massaal meegelopen bij de manifestatie in Amsterdam. In 

een brief is e.e.a. toegelicht naar de ouders en veel ouders hebben hun steun aan de 

actie laten blijken. De acties hebben geresulteerd in een salarisverhoging in stapjes en 

de inzet van zg. werkdrukgelden. De inzet van werkdrukgelden heeft instemming nodig 

vanuit de PMR. 

 

De directie heeft het personeel in gesprekken gevraagd suggesties te geven voor de 

besteding. Vanuit alle suggesties is op de teamvergadering begin juni ’18 een 

prioriteitenlijst opgesteld. Deze is gedeeld met de PMR en aan de hand hiervan heeft de 

directeur een opzet gemaakt en opgestuurd naar het bestuur.  

 

Vanuit het bestuur kwam in mei ’18 het verzoek aan de PMR deze werkdrukgelden in te 

mogen zetten voor de totale formatie van het ISOB. Diverse scholen kampten met krimp, 

waren kleinere scholen of hadden andere vragen voor extra formatie, bijvoorbeeld om 

een extra groep te kunnen financieren.  

 

De MR heeft het bestuur bericht gedaan absoluut niet akkoord te gaan met deze 

besteding, omdat de gelden specifiek bedoeld en berekend zijn voor de scholen zelf. 

Vanuit de zorg hierover hebben we ook de GMR-vertegenwoordiger benaderd en 

gevraagd vanuit de GMR op het bestedingsproces toe te zien.  

 

Intussen speelden de formatievragen voor het komende schooljaar, met de daarbij 

spelende onzekerheden in alle ISOB-scholen. Mede daardoor heeft de extra inzet nog 

geen zichtbare invulling gekregen. De MR zal dit ook komend jaar verder volgen en 

navragen.  

 

k. Diversen… 

- Drie kleutergroepen:  

Vanaf de voorjaarsvakantie is de formatie-uitbreiding voor een derde kleutergroep 

ingevuld door twee parttimers. De basisgroepen bleven gehandhaafd en hadden een 

gezamenlijke start en afsluiting, maar daarna gingen kinderen in verschillende 

samenstellingen in het zg. tussenlokaal activiteiten in een kleinere setting uitvoeren. 

Tussen de mei- en zomervakantie werd een indeling gemaakt om na de 

zomervakantie definitief in 3 vaste kleutergroepen te werken en de daarvoor 

benodigde materialen aan te schaffen.  

 

- AVG:  

Sinds de regelgeving rond de AVG zijn er diverse vervolgstappen nodig. Op de site 

komen tekstjes en algemenere, anonieme foto’s. De ouders kunnen zich gaan 

inschrijven voor het ouderportaal, om meer foto’s en filmpjes te kunnen zien. 

Jaarlijks zal er een toestemmingsformulier worden meegegeven, waarin ouders hun 

keuzes kenbaar moeten maken. In de groepen komt een afsluitbaar kastje met de 
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leerlinggegevens. Verder is al vermeld dat er rekening is gehouden met de AVG bij 

het bespreken van de trendanalyse.  

 

- Inspectiebezoek:  

Op 25 juni is de inspectie langsgekomen voor een regulier bezoek. Zij had alles rond 

spelling- en leesonderwijs als speerpunt voor de uitwisseling en de 

groepsobservaties. Landelijk wordt in beeld gebracht wat de scholen doen om 

dyslexie te voorkomen en hoe zij kinderen met dyslexie begeleiden.  

 

Tot slot:  

Het is een uitgebreid verslag geworden, omdat er weer veel is gebeurd. De start van het 

afgelopen jaar was druk rond de fusie, de tweede helft waren er weer veel nieuwe 

bespreekpunten… Ongetwijfeld gaat het komende schooljaar ook weer interessant 

worden: we zijn er klaar voor! 

 

 

 

 

oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

Bijlage:   

Tabel 1: Samenstelling MR, schooljaar 2017-2018 

 Taak Termijn 

Personeelsgeleding 

Gerda Veldt  

Maaike Adama 

Susan van der Zee 

 
lid, contactpersoon team 

lid 

secretaris 

  

3 

2 

1  

Oudergeleding 

Maarten Slokker  

Fiona Arens 

Karin Grent 

 

Voorzitter  

lid 

penningmeester 

  

3 

2 

1 

 


