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1. Opening 

Monique opent de vergadering. Yoeri neemt deel in plaats van Patricia. Hij zal de 
plek van Patricia tijdens haar afwezigheid innemen. Monique stelt voor om deze 
rol te formaliseren, o.a. zodat Yoeri ook een stem heeft in de vergadering.  
 

2. Notulen vergadering 29 januari 2018 
Status actiepunten 
• Huishoudelijk en MR reglement: wordt behandeld bij agendapunt 4. 
• Bespreken mogelijkheid incasso ouderbijdrage: Monique heeft de 

penningmeester van de OV gesproken. De penningmeester vond het een goed 
idee en gaat onderzoek doen naar de kosten. 

• Toevoegen standaard agendapunten aan MR agenda’s voor komende periode: 
gedaan. 

 
3. Ingekomen Post 

De informatie (betreft notulen en agenda/stukken van OV vergadering) is vooraf 
per mail gedeeld met de deelnemers. De volgende punten worden kort besproken: 
• Openstaande facturen: wordt adequaat actie op genomen. 
• Benoemen van leraren met naam en toenaam (igv ziekte en/of re-integratie): 

Bas stelt voor om dit in lijn met MR notulen in het vervolg niet meer te doen. 
Monique zal dit met de OV opnemen. 

 
4. Openstaande/ingebrachte punten 

a. Vaststellen MR en HHR reglementen. 
Monique heeft de concept reglementen aan de hand van de ontvangen feedback 
aangepast en de aangepaste versies vooraf naar de deelnemers verstuurd. Beide 
reglementen worden door de deelnemers zonder wijzigingen vastgesteld. Het MR 
reglement wordt ter plekke ondertekend door Carolien en Monique. Bas zorgt voor 
publicatie van de reglementen op de site van het Hiëronymus. 
 

5. Mededelingen vanuit directie 
a. Schooljaar 2019-2020 
Formatie: Carolien licht toe dat zij op dit moment druk doende is om het aantal 
groepen voor volgend schooljaar te bepalen. Het is wenselijk om met hetzelfde 
aantal kleutergroepen als het huidige schooljaar te starten (5 groepen). Verder is 
Carolien voornemens om de 3 groepen 5 door te schuiven naar 3 groepen 6. Op 
dit moment is er nog onvoldoende formatiebudget beschikbaar. Er ligt een verzoek 
bij het bestuur voor een ruimer formatiebudget. Dit is nog onzeker en afhankelijk 
van het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Op dit moment zijn er nog te 
weinig aanmeldingen om met 5 kleutergroepen te starten. De ervaring leert echter 
dat het aantal aanmeldingen de komende periode nog zal toenemen.  

Overleg MR Overleg 
Datum 26 maart 2019 
Aanwezig Monique, Susan, Mariette, Annelies, Carolien, Yoeri, Bas 
Afwezig Patricia, Ans 
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Werkdrukgelden: Er is extra geld (EUR 26K) voor werkdrukvermindering 
beschikbaar.  
De werkdrukgelden zijn in de begroting gezet. Er is voorzichtig begroot en er is nu 
wat ruimte door o.a. minder inzet van de conciërge. De gelden worden nu reeds 
deels ingezet voor extra leraren die invallen voor (bovenbouw) leraren. Deze 
bovenbouw leraren kunnen dan andere taken doen (bv administratief). 
Monique vraagt of deze gelden (deels) ingezet zouden kunnen worden voor extra 
groepen. Carolien stelt dat dit een kwestie is van keuzes maken. Een keuze voor 
extra groepen uit deze gelden zou ten koste kunnen gaan van bijvoorbeeld 
gymonderwijs en/of de inzet van de onderwijsassistent. Er is een werkgroep 
gestart om te bepalen waar de werkdrukverminderingsgelden verder voor ingezet 
kunnen worden.    
 
Muziek in de school: Vanuit de gemeente Medemblik komt volgend jaar geld 
beschikbaar om meer muziek in de school te krijgen. School mag zelf bepalen hoe 
deze gelden in te zetten. Carolien kiest voor de inzet van een interne 
muziekspecialist in plaats van de muziekschool. Deze specialist is al aanwezig op 
school. Er zal onder andere wekelijks een muziekles voor de groepen 3 t/m 8 
worden gepland.   

 
Werkverdelingsplan: Carolien licht toe dat in de nieuwe cao is opgenomen dat er 
een werkverdelingsplan moet worden opgesteld. Er zit niet heel veel nieuws in 
t.o.v. andere jaren. Het plan is opgesteld in samenspraak met het team.  
 
Jaarrooster: In donkerpaars zijn de adviesvakantiedagen van het Ministerie 
opgenomen. Binnen het Hiëronymus is er voor gekozen om de meivakantie te 
verlengen naar 2 weken. In totaal komt het aantal lesuren op 970 uur. Het 
minimum is 940 uur. Er is nog 30 uur in te zetten. De leerlingloze dagen moeten 
nog worden ingepland. Annelies vraagt of overwogen wordt om deze dagen voor 
reguliere vakanties te plannen. Carolien geeft aan dat dit een paar jaar 
geprobeerd is maar dat gebleken is dat het aantal verlofverzoeken daardoor niet is 
afgenomen.  
 
b. Gedragsprotocol 
Yoeri licht het protocol toe. Het aantal schoolregels is teruggebracht van 40 naar 
6. Nu wordt het van belang om te bepalen wat er moet gebeuren als de leerlingen 
zich niet aan de regels houden.  
De werkgroep is gaan schrijven op de time out - en op de strafprocedure.  
Het protocol is besproken met de leerlingenraad. Daar is onder andere de 
voorgestelde time out plek bediscussieerd. De plek is buiten, dicht op andere 
leerlingen. Deze plek wordt nu heroverwogen. Het protocol zal ook na een 
bepaalde periode geëvalueerd worden. 
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Er worden tijdens de vergadering een aantal opmerkingen gemaakt/vragen 
gesteld: 
• Bij de alinea ‘opgelegde time out’ nog toevoegen: ‘ook op aangeven van de 

leerkracht worden ouders geïnformeerd.’  
• Strafprocedure (pagina 6): Monique vraagt waarom discriminatie hier expliciet 

wordt benoemd. Conclusie is dat dit weggehaald kan worden, het is een 
overbodige toevoeging.  

• Annelies vraagt wat strafwerk precies inhoudt. Dit is nog niet uitgewerkt. Dit 
moet in de bouwvergadering besproken worden. 

• Monique vraagt hoe naar de ouders gecommuniceerd gaat worden. Yoeri geeft 
aan dat er vanaf de maandag na de meivakantie 1 regel per week uitgerold 
gaat worden. Op dat moment wordt dit ook in de nieuwsbrief kenbaar gemaakt. 
Na de zomervakantie wordt er gestart met de time out en de strafprocedure. 
Dit wordt gecommuniceerd tijdens de informatieavonden. 

• Bas vraagt wat de scope (welke groepen) van het protocol is. Voor de groepen 
1 & 2 geldt een eigen stramien, de groepen 3 & 4 zijn overgangsgroepen en 
voor de groepen 5 t/m 8 is het protocol leidend. Dit moet worden toegevoegd 
aan het protocol. 

• Monique noemt het voorbeeld van een groep 8 leerling die bij de leerlingen van 
groep 5 wordt gezet. Dit kan intimiderend overkomen. Zij stelt voor dit nog te 
bespreken met de leerlingenraad. 

 
6. Mededelingen vanuit GMR 

Geen 
 

7. Mededelingen vanuit team en OV 
Mariette en Susan zijn in september 2018 herverkozen in de MR. Zij geven een 
toelichting hoe dit proces gegaan is. Over het algemeen staan leraren niet te 
springen om zitting te nemen in de MR. Het kost relatief veel uren wat dan ten 
koste gaat van overige taken. In de praktijk komt het nooit tot een verkiezing. Het 
is ook nog nooit voorgekomen dat er een lid is aangewezen door de directie. Voor 
Yoeri geldt dat hij bezig is met een studie en MR deelname is een mooie 
aanvulling op deze opleiding. 
 

8. Rondvraag  
Susan: er komt een plek vrij in de MR (oudergeleding) en in de GMR. Er moet 
ledenwerving worden opgestart. Er volgt een korte uiteenwisseling van 
mogelijkheden om nieuwe leden te werven. Uiteindelijk wordt besloten om te 
starten met een ‘ wist u datje’  in de nieuwsbrief van 29 maart. En om een week 
later een bericht te plaatsen in de nieuwsbrief. Daarnaast ook om flyers in de 
klassen te leggen en op de ramen bij de ingangen te plakken. 
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Datum  Actiepunt Wie  
26-3-2019 Contact opnemen met OV met voorstel om 

leraren igv ziekte en/of re-integratie niet met 
naam en toenaam te noemen in de notulen. 

Monique 

26-3-2019 Publiceren van definitieve MR en HHR 
reglementen op de Hiëronymus internet site. 

Bas 

26-3-2019 Gedragsprotocol aanpassen/aanvullen met in 
notulen genoemde punten. 

Carolien 

26-3-2019 Voorbeeld Monique (plaatsen leerling groep 8 
in groep 5) bespreken met leerlingenraad. 

Carolien 

26-3-2019 Laten plaatsen ‘ wist u datje’ (reeds afgerond) 
Opstellen en laten plaatsen stukje nieuwsbrief 
5 april 2019 
Verspreiden en ophangen flyers. 

Susan/Mariette 
Monique/Ans 
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Periode Agendapunt i/a Opmerking 
8/sept Vaststellen jaar-/ activiteitenplan 

MR 
i  

8/sept Vaststellen School ontwikkelplan   
8/sept Jaarverslag school   
3/okt Scholing behoeften MR-leden, 

overzicht van “aantreden” 
  

Okt Jaarverslag MR, bijwerken 
huishoudelijk reglement MR 

  

Nov Formatieoverzicht n.a.v. teldatum 
leerlingen 1 okt. 

inf  

 Advies bij totstandkoming van de 
schoolbegroting 

a Okt – begroting & personeel in 
hoofdlijnen 

 Jaarrekening OV – ouderbijdrage iO Kascontrole/ bijdragebepaling, 
wanneer? 

Jan RIE voortgang PvA, acties 
omtrent veiligheidsaspecten 

 Risico Inventarisatie Evaluatie (RIE) 
wordt 1x per 4 jaar bepaald 

 Evaluatie inzet ouders in school inf Evaluatie functioneren MR 
 Vaststellen schoolbegroting a Okt – hoofdlijnen, nov – evaluatie 
Mrt Concept formatie inf  
 Vakantieregeling a  
 Procedures werving en selectie iP Nieuwe leerkrachten, vast en inval 
 Concept schoolgids  Punten vanuit de vorige – start 
 Informeer bij OPR over evaluatie 

ondersteuningsplan SWV, zijn er 
wijzigingen en/of consequenties 
voor het SOP van de school? 

a OPR – Ondersteunings Plan Raad 
SWV – Samen Werkings Verband 
 

Apr Verwachte bijstellingen 
schoolplan 

inf  

 Evaluatie School 
ondersteuningsprofiel (SOP) 

 “wat kun je als school in het kader 
van zorg” 

 Instemming bestuur formatieplan 
(GMR) en school formatie (MR), 
voor 1 mei  

iP  

Mei Concept school ontwikkelplan i Schoolplan: elke 4 jaar 
School ontwikkelplan: jaarlijks (op 
basis van het schoolplan) 

 WMK – evaluatie  Vragenlijst maart/april 
Juni Vaststellen schoolgids iO  
 Evaluatie en vaststellen formatie iP  
 Concept Jaarverslag inf Eventueel PvA punten 
 Vaststellen eerste vergadering 

nieuw schooljaar (en wellicht 
vergader schema) 

  

 


