
Datum: Maandag 11-02-2019 
Locatie: Lansingh Zuid 
Aanwezig lerarengeleding: Denise Lutz, Marianne Heikoop, Fenna Rolloos 
Aanwezig oudergeleding: Karin Noordanus, Paul Plomp (voorzitter), Harm Rebergen, 
Kevin Giese, Bertie de Beuze (20.30-21.30) 
 
MR Vergadering 19.30 uur – 20.30 uur  
 
1. Welkom en opening 
Om 19.35 uur wordt de vergadering geopend. 
2. Vaststelling agenda 
-overleg Mark Brugman als extra punt toegevoegd. 
3. Verslag vorige vergadering 
Notulen goedgekeurd. 
4. MR Jaarplanning  
Schoolondersteuningsprofiel terug laten komen op de volgende vergadering in maart. 
5.Taakbeleid 
Pauze is nog niet geregeld. Wordt nog een vervolg aan gegeven. 
6. Profiel directeur 
Profiel op- en aanmerkingen 
Er zijn een aantal zaken die wij toch nog missen na overleg met M. Schouten en graag 
nog in het profiel terugzien: 
-empathisch vermogen  
-onderwijskundige ervaring 
 
Wat wij niet van belang vinden en graag eruit willen hebben: 
-een directeur die niet bang is 
-schoolleider die ervaren is (laatste stukje ´bereid is te halen´ eruit) 
-op school beschikken wij over een voorschoolse en naschoolse opvang, kinderopvang en 
peutergroepen (eruit) 
 
Het punt financiën zien wij niet als belangrijkst en mag wat meer naar beneden neergezet 
worden. 
 
De punten worden naar Mini gestuurd en aangevuld met de leden die in de commissie 
zitten. 
 
 
6a Commissie  
2 leerkrachten: Fenna Rolloos + Denise Lutz 
2 ouders: Karin Noordanus + Kevin Giese 
 
7.Voorbespreking overlegpunten 
8.Mededelingen en rondvraag 
a MR: 
- 
 
b GMR: 
- 
 
c OPR: 
- 
 
9. Toegevoegd punt: Overleg Mark Brugman 



 
Een lid van de PMR gaat met het stafbureau in overleg over de begroting. 
In de begroting staan nog steeds een aantal dingen die niet helemaal duidelijk zijn: 
-rijksbijdragen personeel komen niet overeen met leerlingenaantallen  
-ongeveer hetzelfde leerlingenaantal maar kosten personeelslasten gaan erg omhoog 
-wat wordt er bedoeld met gezamenlijke kosten? 
-hoe zwaar wegen de kosten mee van de interim directeur en de interim ib en adjuncten 
die als leerkracht voor de klas staan. 

 
Overleg vergadering 20.30 uur - 21.30 uur 
 
1.Plusland  
Intern besproken 
2.Formatieplanning (grote lijnen) 
Grove planning: 
Maart – duidelijk hebben aantal groepen te vormen. 
April – besluit aantal groepen, wensen personeel bekijken  
 
Knelpunt; kleutergroepen worden heel vol. Ouders die zich nu nog aanmelden, starten op 
Centrum. 
 
Mr leden (groep ½)Liever geen aan liever geen instroomgroep te hebben, maar eerder 
leerlingen uit groep 2 extra te begeleiden naar groep 3 toe. Hoeft geen hele dagen, niet 
fulltime. Dit geeft minder druk dan leerlingen uit groepen halen voor een periode, daarna 
weer terugplaatsen, nieuwe leerkracht inwerken en nieuwe roosters maken.  
 
Uitgangspunten bij de formatie: 
-leerjaargroepen zoveel mogelijk handhaven  
-zoveel mogelijk verschillende groepen op beide locaties 
-groepen 8 bij elkaar  
-geen groepen groter dan 30 
-combigroepen minder leerlingen dan enkele groepen 
-geen triple groepen 
 
15 groepen of 16 groepen? Is er budget om een 16e groep te maken? Bertie en Harm 
vragen dit na bij Mark Brugman. 
 
Mt bespreken aantal opties en worden teruggekoppeld naar MR 
3.Schoolondersteuningsprofiel 
Wordt opgesteld om te laten zien hoe het staat met de zorg op de school en wat je als 
school aan leerlingen kunt bieden. 
 
Moet iedere 4 jaar opnieuw worden vastgesteld, adviesbevoegdheid van OMR. 
We zien graag de antwoorden op de vragen die vorig jaar hierover gesteld zijn terug. 
Wat is de visie van de zorg op school en hoe wordt het budget verdeeld over de 
leerlingen? 
 
Bertie vraagt aan Mieke en/of Truus of zij komende vergadering aanwezig willen zijn en 
deze vragen willen ophelderen. 
 
 
Schoolondersteuningsplan is verouderd, wordt in de loop der tijd opgepakt. In mei terug op 
de agenda. 
3.Mededelingen en rondvraag 
a MR: 



-Karin: Esther Dekker, schoolplein coördinator, subsidiemogelijkheden provincie ,15000 + 
hoogheemraadschap 18000 euro, kijken of we dit los kunnen krijgen. Esther Dekker gaat 
kijken of dit voor haar mogelijk is. Bijenhotel en bloemzaden aanvragen.  
 
-Denise: mail naar team over plek in de MR. Nog geen reacties.  
 
 
b GMR: 
- 
 
c OPR: 
- 
4.Sluiting  
De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten. 

 


