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De samenstelling van de MR 

Personeelsgeleding Oudergeleding 
Annelies van Deursen Karin Noordanus 
Nicolet Nijhuis Andrea van der Kallen 
Jesse Bolsius Marjolein Kok 
Denise Lutz Paul Plomp 

 

De behandelde onderwerpen 
 
Schooljaarplan  
Het schooljaarplan heeft stilgelegen. Komt een nieuw format vanuit BLICK. 
 
Huishoudelijk reglement 
Taken binnen de MR besproken en verdeeld. 
 
MR lidmaatschap AOB + VOO 
Besproken of de lidmaatschappen meerwaarde hebben. VOO is opgezegd, Kluwer is 
opgezegd, AOB gaan we niet doen.  
 
Taakbeleid 
Taakbeleid wordt ook besproken binnen GMR en BLICK. Er is een nieuw systeem 
gekomen binnen BLICK à Cupella, alle scholen binnen BLICK werken hier nu mee.  
PMR heeft ingestemd met het overlegmodel. 
 
Werkdrukverlaging gelden  
Er zijn extra gelden gekomen vanuit het ministerie om de verlaging van de werkdruk aan 
te pakken. Wij hebben er op school voor gekozen om dit in te zetten voor: gymleerkracht 
gr 1 t/m 8, eventmanager 0,1, uitbreiding onderwijsassistent 0,4, formatie 
groepsverkleining, administratie 0,4. 
 
Schoolondersteuningsplan / OPR 
De voorlichtingsavond van de OPR is afgelast. Er volgt een nieuw beleid en van daaruit 
een nieuw ondersteuningsplan. 
De ib-er heeft het zorgplan gepresenteerd. Het aandachtspunt hierbij is de verdeling van 
de gelden die beschikbaar zijn.   
Er is een vacature geweest voor de OPR, daaruit kwamen verkiezingen. MR heeft 
ingestemd met Tineke Maassen Reijm. 
 
Begroting 
De begroting is door de MR ingezien, de directie heeft de begroting uitgelegd en 
toegelicht. Door de MR zijn aanvullende vragen gesteld. Na inzage akkoord. 
 
MR Begroting 
Iets minder begroot voor Lief en Leed, doorgeschoven naar scholing. Pot is weer vol, 
eventueel te gebruiken voor cursus nieuwe leden 2018-2019. 
 
 
 



Trendanalyse  
Trendanalyse is besproken voor de verschillende vakken: rekenen, spelling, technisch 
lezen, begrijpend lezen. 
 
Voor begrijpend lezen komt er een nieuwe methode met daaraan gekoppeld een 
begeleidingstraject voor de leerkrachten. 
 
Risico-inventarisatie 
Plan van aanpak besproken met Arbo preventiemedewerker. Lerarengeleding heeft 
ingestemd.  
 
Vakantieplanning + roostervrije- en studiedagen 
Goedgekeurd.  
 
Formatie en groepenverdeling 
In het schooljaar 2018-2019 hebben we 16 groepen. Dit wordt onderverdeeld in 6 
groepen op de locatie C. Op Lansingh-Zuid komen 10 groepen.  
Besproken hoe we tot de verdeling van de groepen zijn gekomen. Single groepen 3, 
klassengrootte gemiddeld, ophouden Centrum waren voorwaarden. 
De huidige IB Marjolein Bestman gaat 3 dagen IB werk doen en 2 dagen leerlingenzorg. 
Er is een vacature voor 2 dagen IB. 
 
Belangenverstrengeling MR 
Bij BLICK wordt gelet op familiebanden binnen team/MR. De vrouw van de voorzitter 
heeft een aanstelling gekregen. In verband met eventuele belangenverstrengeling 
verklaart de voorzitter dat hij integer omgaat met vertrouwelijke informatie. 
Mochten er signalen zijn dat dit niet goed verloopt, wordt dit door de gehele MR naar de 
voorzitter gecommuniceerd. Dit is ook in de nieuwsbrief gecommuniceerd naar ouders.  
 
Gymles Synerkri 
Eind schooljaar 2018-2019 evalueren hoe de kwaliteit is van de gymlessen. Zijn de 
kerndoelen behaald? Hoe is het beoordeling voor het rapport tot stand gekomen? 
 
Vroegtijdige uitstroom leerlingen 
OMR geeft aan dat er best wat uitstroom van leerlingen is en dat zij daar zorgen over 
hebben. Ze geven aan dat dit te maken heeft met dat de zorg te wensen overliet en 
vragen zich af of er wel genoeg uren IB/zorg is voor de school. Het proces duurt te lang 
voor een ouder voor er daadwerkelijk een goede aanpak is. Teja bespreekt dit met 
overige directieleden. Deels is dit nu opgepakt, schooljaar 2018-2019 wordt dit verder 
besproken.  

 

Uitstroom leerkrachten 
Er zijn dit schooljaar 8 leerkrachten uitgestroomd. Dit is kort besproken. 
 
Onderzoeken 
De MR heeft dit jaar haar medewerking verleend aan een onderzoek vanuit het College 
van Bestuur. Tevens heeft de MR van OBS Kortland een uitnodiging ontvangen voor het 
onderzoek door Groenendijk naar de werking van MR-en binnen Blick. Een leerkracht en 
een ouderlid zullen hieraan deelnemen. Het onderzoek vindt plaats in september 2018.  
 
 



Het overleg met het bestuur en de achterban 
Tijdens iedere vergadering is er overleg geweest met de afgevaardigden van de GMR. 
Hierin is een wisselwerking tussen MR en GMR. De GMR vat samen wat er in de GMR 
vergadering is besproken. De vragen die de MR heeft, worden meegenomen door de 
afgevaardigden naar de GMR vergadering. Het team heeft inspraak gehad en 
meegedacht over, een aantal punten die we binnen de MR hebben besproken. 
Het jaarverslag is besproken.  
 
De gevolgde scholing 
MR startcursus nieuwe leden. Aangesloten bij de Groeiplaneet. 
 

September 2018 
MR  


