
Notulen MR 
8-11-2017 
 
Aanwezig:  
Marja en Esther (voorzitter), Johannet,  Manon, Tom, Katrien (notulen) en Yvonne 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
 

2. Ingekomen stukken 
- GMR: jaarplan GMR en MR regelement (punt op agenda) 
- Mail ouder 1 (26/9): gezien de TSO problematiek maar ook buiten de TSO problematiek 

vraagt deze ouder zich af hoe de school en de MR aankijkt tegen een continurooster? De 
ouder stelt een goede informatievoorziening en een open discussie met ouders en 
leerkrachten voor. 

- Mail ouder 2: zorgen over het feit dat de TSO gecoördineerd gaat worden door 
medewerkers die bij het KION met reden gestopt zijn. Tevens het verzoek om de 
behoefte van een continurooster mee te nemen in de ouderenquête (punt op agenda). 

 
3. Notulen MR van september 2017  

- Visie OMR op aanwezigheid Yvonne tijdens MR vergaderingen: is akkoord ivm de 
efficiëntie van de vergadering. Wel jaarlijks evalueren of dit van beide kanten goed 
verloopt. 
 

4. Mededelingen: 
A. OV 

Communicatie: Informatie uitwisselingen verloopt niet goed.   “document 
samenwerkingsafspraken MR en OV” uit 2016. Er wordt actief contact gezocht door de 
voorzitter MR met de voorzitter van de OV en notulen uitgewisseld. 

B. Team 
- 6 december studiedag: Er zijn oa op basis van het inspectierapport vier ontwikkelgroepen 

gevormd: technisch lezen, actief leren, eindtoets groep acht, gesprekscyclus. Op de 
studiedag vindt er terugkoppeling en discussie plaats. 

- Danielle, kunstenaar in de klas, komt leerklachten advies geven in cultuuronderwijs in de 
verschillende groepen samen met Johannet. Resultaat komt in de maandviering terug 

- Het team heeft een presentatie over executieve functies gehad. Dit onderwerp is een 
speerpunt van Condor en alle scholen van condor worden hierin bijgeschoold 

C. GMR:  
- Jaarplan: geen bijzonderheden 
- mr reglement is door Condor vernieuwd op basis van de nieuwe wet 

medezeggenschapsraad. Een verandering is het zittingstermijn van 3 naar 4 jaar.  
Meer verschillen? Manon gaat het oude en nieuwe reglement bekijken. Volgende 
vergadering komen we hier op terug en besluiten we of we akkoord gaan met dit 
reglement of aanpassingen maken daarmee een eigen reglement MR Op-weg. 
Esther gaat aan de GMR navragen wat de achterliggende reden is van het verlengen van 
het termijn. 

D. Directie: 
- Scholing geweest voor directeuren Condor. Onderwerp: samenwerking en communicatie 

met de MR. Onder andere: rol van directie, communicatie, samenwerking, reglement. 
Advies is een inspiratiegesprek te houden aan het einde van een schooljaar met de MR 
om verwachtingen en speerpunten voor het schooljaar daar op te bespreken. Actie: we 
gaan dit toevoegen in het activiteitenplan 



- Stakingsdag 12 december is nog niet zeker. Als dit landelijk doorgaat gaan de directeuren 
van condor overleggen wat de visie van condor is. Vervolgens zijn leerkrachten vrij al dan 
niet deel te nemen. OMR verzoek dit tijdig met ouders te communiceren.  

- Begroting condor voor kalenderjaar 2018 komt in een geheel nieuw format. Hoe dit er uit 
komt te zien is nog niet duidelijk. Pas in maart zou deze voor de MR inzichtelijk zijn. De 
directie krijgt wel eerder inzicht in de gegevens die voor Op-Weg nodig zijn. Waarom 
duurt dit zo lang? De begroting van 2017 is zelf nooit rondgestuurd. Actie: we gaan de 
GMR hierop bevragen (Esther mailt) 

 
5. Bespreken concept activiteitenplan 

- Paar tekstuele aanpassingen gedaan op het concept 
- Doelschema van het 4-jarenplan is op basis van inspectigesprek aangepast. Dit is nog niet in 

MR teruggekoppeld. Dit komt op de agenda van volgende vergadering 
- Dit jaar wordt er via condor een audit uitgevoerd. Waarschijnlijk is dit een vervanging van het 

schooltevredenheidsonderzoek. In maart is onze school aan de beurt. Hoe ziet deze audit 
eruit? Worden ook ouders hierin meegenomen? MR zou graag in december meer informatie 
hierover willen. Esther gaat de GMR om duidelijkheid vragen. 

- Inspiratiegesprek met de directie wordt toegevoegd 
- Volgende keer opnieuw op agenda om hem definitief te maken. Actie: katrien past aan 

 
6. TSO 

- Directie over huidige situatie: sinds 1/10 draait de TSO onder verantwoordelijkheid van 
de directie. Geen TSO was geen optie  

- Er is goede communicatie met de huidige coördinators en de directie heeft alle 
vertrouwen in het huidige team.  

- Er zijn precies genoeg vrijwilligers voor de TSO maar geen reserve. Er wordt nog gekeken 
naar een vijfde vrijwilliger voor de donderdag. In de tussentijd draait de 
onderwijsassistente mee. Zo nodig draaien de leerkrachten mee. 

- Pedagogische kant: Het KION document wordt aangepast aan de huidige situatie. Het 
pedagogische beleid nemen we 1 op 1 over. Ook scholing van de vrijwilligers heeft 
aandacht nodig. 

- Schoolboek en jaarboek zijn aangepast. 
- Financiële organisatie wordt nu op poten gezet. 
- Directie ziet de TSO zoals die nu georganiseerd wordt als een tijdelijke situatie 
- VOG is op orde van alle vrijwilligers 
- Verantwoordelijkheid TSO ligt volledig bij directie 
- PMR geeft aan vertrouwen te hebben de groep vrijwilligers die de TSO draaien en zien 

ook in de praktijk dat het goed loopt. 
- OMR: Geeft instemming en is akkoord met de manier waarop de TSO per 1/10 draaiende 

is gehouden. Geven wel aan dat de situatie erg kwetsbaar is. Ook op de langer termijn 
moet de kwaliteit geborgd blijven.  

- Afspraken: TSO komt elke vergadering op de agenda. In december zouden we graag het 
document TSO op-Weg en Financiering bespreken 

 
7. Continurooster 

- Door de problemen met de TSO, de vragen van twee ouders en ook de ontwikkelingen 
landelijk (veel scholen stappen overop continu rooster) zien we als MR dit als moment 
om te gaan zoeken of er behoefte en mogelijkheden zijn voor een continurooster, 

- Op 22/11 gaan we hier een hele vergadering aan wijden. 
 

8. Vakantie rooster/roostervrije dagen  

- Doorgeschoven volgende reguliere MR vergadering 13/12 



 
 

9. bespreken secretarieel jaarverslag  
Doorgeschoven volgende reguliere MR vergadering 13/12 
 
 

10. informeren aanzet formatie 2018/2019 op basis van peildatum 
Op de peildatum van dit jaar waren er 157 leerlingen op school. Vorig jaar waren er dit 177. 
Dit betekent een krimp van 20 kinderen! 
 

11. vaststellen scholing MR komend schooljaar 
Johannet zou als nieuw lid aan een scholing willen deelnemen. Eventueel aansluiten bij 
condor indien er dit jaar wat op de planning staat anders extern. In onze begroting is 
hiermee rekening gehouden. 
 

12. Ouderavond 2018 
We hebben hier kort over nagedacht. Mogelijke onderwerpen: de rol van executieve functies 
in het leerproces, continurooster 
 

13. Taakverdeling 
We hebben binnen de MR momenteel geen voorzitter. Ook dit wordt besproken op de extra 
vergadering op 22/11 

 
14. jaarlijkse sociale activiteit 

Doorgeschoven volgende reguliere MR vergadering 13/12 
 

15. Rondvraag 
 

Nummer Actiepunt, besluit of afspraak Door Wie? 

005, 8-11-2017 Contact zoeken met voorzitter OV voorzitter 

006, 8-11-2017 MR regelement oud en nieuw 
bekijken en verschillen benoemen 

Manon 

007, 8-11-2017 Aanpassen activiteitenplan Katrien 

008, 8-11-2017 GMR bevragen over verlengen 
zittingstermijn MR in nieuwe MR 
regelement 

Esther 

009, 8-11-2017 GMR bevragen over hun visie op 
het feit dat begroting condor 2017 
nooit inzichtelijk is geweest en dat 
de begroting van 2018 pas in 
maart 2018 inzichtelijk is 

Esther 

010, 8-11-2017 Bij GMR om informatie vragen 
over de interne audits die gepland 
staan. Hoe gaan deze eruit zien 
met welk doel 

Esther 

 


