
 

 

Notulen vergadering 18 Februari 2020 

Tijd 19.30 tot 21.10 Locatie Voordijkshoorn 

Notulen: Marco 

Aanwezig: Raymond (voorzitter) Jolanda, Louise, Natasja, Patrick, Eline, Kees 

 

1. Opening en vaststellen agenda. 
Goedgekeurd.  

Aanvullend punt: Uitnodiging vanuit GMR voor 5 maart. Stond al vast in agenda, in 

principe iedereen aanwezig. 

 

2. Agenda 

2.1 Huishoudelijk regelment  
Doorgelopen. Aanpassingen genoteerd door Jolanda.  

Actiepunten: 

• jaren aanwezigheid van MR-leden registreren 

• voorzitterschap bij afwezigheid raymond; Jolanda, en als back-up Louise. 

• Toevoegen artikel 8.2 Jaarverslag, die ook gepubliceerd moet worden. 

• Website:  

o openbaar maken van notulen 

o actueel maken van MR leden (Cees, Marco) 

o foto van leden tbv aanspreekbaarheid 

 

2.2 Stappenplan vervanging 
Inhoudelijk nagelopen wat de reeds doorgevoerde aanpassingen waren, maar geen 

verdere wijzigingen. 

 

2.3 Enquête schooltijden 
Opzet voorbereid door Patrick, ter plekke doorgelopen. 

De enquête legt drie opties voor, waar er in de praktijk eigenlijk maar twee zijn; de 

huidige situatie is niet houdbaar, en verandering moet er komen. Toch zal de enquete 

drie opties behouden, om te meten waar de voorkeuren liggen.  

De noodzaak van de verandering kent de volgende oorzaken; 



• TSO is nauwelijks te bemannen. De ongunstige uren zorgen voor een doorlopende 

uitstroom van talent. 

• Docenten krijgen meer ruimte. 

• Er ontstaat meer rust op de groepen, die momenteel 'als beesten' terug komen 

van de pauze. 

Inhoudelijke discussie; 

• Vervallen van de term 'continuerooster', die interpretatie-verschillen in de hand 

werkt. 'Vrij gelijke dagen' is het alternatief. 

• 5 gelijke dagen betekent meer uren in een week, waardoor meer studiedagen 

zullen ontstaan. 

• Toelichting van de voors-en tegens van de twee nieuwe vormen stonden er al. Het 

idee werd geoppert om ook de bestaande situatie toe te lichten in dezelfde vorm. 

• Nog wat detail-ideeën over de uitwerking van de vormen. Dit is voor een later 

stadium. 

Aanpassingen op de enquete zijn tijdens de vergadering genoteerd door Patrick. Met die 

aanpassingen wordt de enquete nog rond gestuurd (op moment van schrijven al 

gebeurd) voor de laatste terugkoppeling.  

Mits akkoord stellen we een dergelijk planning voor: 

• 9 maart versturen 

• 20 maart reminder 

• eind maart sluiten 

Resultaten kunnen dan worden meegenomen in de volgende vergadering. 

 

2.4. BSO/TSO 
Er heerst teveel onrust in de groep.  

• Begeleiding is niet in verhouding tot de grootte van de groep.  

• Er wordt tijdens de lunch niets aangeboden ter afleiding voor de snelle eters. 

• Extremen in de groep belasten de begeleiding bovenmatig. 

o Idee: het bieden van handvaten vanuit de leerkracht hoe individuen het 

beste te hanteren zijn 

o Focusgroep is bezig met het inventariseren van methodes om grip te 

krijgen op deze moeilijk groep.  

Deze onrust is een belangrijke oorzaak van de voorgestelde aanpassing op de 

schooltijden. 

 

3. Rondvraag en afsluiting.  
Geen vragen. 

 


