
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MR-vergadering Notulen 
  
 
Datum: 24-04-2018  

Tijd:  19.30 uur  

Locatie: MDE  

Notulist: Marijke  

Aanwezig: Mini (bestuur), Mart (vz), Hesley, Harmen, Monique, Marijke 

 
 
1. Opening  
 

- Mini komt informatie verstrekken over de invulling van een nieuwe directeur. 
- De berekening van de formatie van het personeel werkzaam bij BLICK is vorige 

week afgerond en er is gebleken dat er binnen enkele directies van de BLICK 
scholen formatievermindering moet plaatsvinden.  

- Hedy van Harselaar, Adjunct van obs West, is boventallig en heeft interesse in de 
functie van directeur op de Catamaran. 

- Ze zal van 14 mei tot het einde van het schooljaar de directietaken op zich 
nemen. 

- In deze negen weken zal vanuit het team en vanuit Hedy gekeken worden of zij 
past bij de Catamaran.  

- Ze heeft de opleiding tot schoolleider eind 2017 afgerond maar had nog niet de 
ambitie om directeur te worden op een andere school. Ze heeft echter wel 
directie ervaring omdat de directeur van obs West lang ziek is (geweest) en zij de 
directietaken heeft waargenomen.  

- HR heeft haar ervan bewust gemaakt dat dit een goede stap is op dit moment.  
- Referenties kunnen opgevraagd worden bij de directeur van obs West 
- Op deze zeer korte termijn kunnen we als MR geen gesprek hebben vanwege 

volle agenda’s. 
- Er zijn twee gespreksmomenten ingepland met de MR en Hedy op woensdag 16 

mei en 4 juli om 12 uur 
- Blick stuurt deze week een brief naar de ouders met een onderbouwing over wie 

er komt, wat ze gaat doen en voor hoe lang. 
- Harmen licht het team woensdag 25 april in. 
- Harmen heeft donderdagochtend as. een overdracht gesprek en rondleiding 

door de school. Hedy zal tijdens de lunch aanwezig zijn om kennis te maken met 
het team.  

 
2. Notulen vorige vergadering op 06-02-2017 
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3. Mededelingen van de directie  
 

- Formatie: 
 
De 2,4 fte hoeven niet ingeleverd te worden. We starten met enkele groepen. 
Er wordt een startende leerkracht aangesteld.  
Er zijn nu drie plaatjes met formatie gemaakt die er verschillend uitzien omdat we nog 
niet weten in welke groep de beginnende leerkracht zal gaan starten.  
 

- Werkdrukvermindering: 
 
Er is een bijeenkomst geweest waarin het team overlegd heeft waar de prioriteiten 
liggen. Er is gekozen voor de volgende werkdruk verlagende oplossingen. 
 

a. Vakleerkracht gym. Het is al gelukt voor dit schooljaar op vrijdag voor twee uur 
in verband met het vertrek van Harmen die gym gaf aan twee groepen. Hij start 
op 18 mei. We willen deze leerkracht ook komend schooljaar inzetten zodat de 
kinderen 2 keer per week gym krijgen van een vakdocent. De kinderen krijgen zo 
les van een professional en voor de leerkrachten levert het 
werkdrukvermindering op.  

b. Onderwijsassistent. 
c. Extra leerkracht die net is afgestudeerd inzetten (omdat BLICK deze jonge 

mensen binnen de organisatie wil houden.) 
 

- Jaarplanning:  
 
Er is voor gekozen om komend schooljaar 3 projecten MI te doen. De grote rekendag en 
de week van de lentekriebels gaan niet door omdat de planning te vol is.  

 
Monique doet het voorstel om de grote rekendag evt. te combineren met één van de  
projecten. Overleggen met het team of we met het thema van een project en het thema 
van de rekendag iets kunnen combineren.  
 
Mail van het samenwerkingsverband waarin gevraagd wordt een brief met daarin 3 
vacature’s naar onze ouders te sturen.  
Mart maakt een kleine tekst die samen met de al bestaande brief naar de ouders gaat 
via Parro en schoolmail.  
 
Harmen erkent de MR voor de zeer constructieve en prettige samenwerking.  
De MR geeft aan de samenwerking ook als zeer prettig te hebben ervaren. 
 
6. Post  
 
 
7. Rondvraag  
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- Communicatie verbetering met team-or-mr 
 
 
actiepunten 

Wie Omschrijving Voor volgend overleg 

Hesley 
en 
Marijke 

Scholing: voor betere samenwerking en 
communicatie tussen MR, OR en team van het 
VOO. 
Hesley vraagt eerst om informatie bij het VOO 
over hoe deze cursus te werk gaat.  
Marijke informeert het team en overlegt of hier 
interesse in is. 

19-06-2018 

MR Gesprekken MR en Hedy. 
 

16-05-2018 
04-07-2018 

Hesley  Heeft ruggenspraak met de MR van andere 
scholen hoe zij omgaan met de 
vertrouwenskwestie tav het bestuur. 

19-06-2018 

 
  
 
 
 


