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1. Opening 

Monique opent de vergadering. Yoeri is door het team gekozen als vervanger van 
Patricia tot haar terugkomst.  
 

2. Notulen vergadering 26 maart 2019 
Status actiepunten 
Actiepunt 1: afgerond. Monique heeft het besproken met de voorzitter van de OV. 
Deze vindt het een goed idee. 
Actiepunt 2: afgerond 
Actiepunt 3: Carolien heeft het protocol aangepast. De allerlaatste puntjes moeten 
nog met de werkgroep worden besproken. Na de vakantie wordt het protocol 
gepubliceerd en geïmplementeerd. 
Actiepunt 4: Is ook onderdeel van bovengenoemd protocol. Carolien heeft het 
besproken met de leerlingenraad. De raad kwam met het voorstel om iemand 
vanuit groep 8 bij de directie te plaatsen in plaats van bij groep 5. Dit voorstel is 
aangenomen.  
Actiepunt 5: afgerond 
 

3. Ingekomen Post 
Geen. De mail van Ans met een GMR update wordt besproken bij punt 6.  
 

4. Openstaande/ingebrachte punten 
a. Besluit deelname gezonde school en Rabo AZ schooltour 
Monique stelt de vraag hoe dit besluit tot stand is gekomen. Susan geeft een korte 
toelichting over de verdeling van taken en de bijbehorende uren over de 
teamleden. Er komen met enige regelmaat nieuwe initiatieven binnen. De 
Hiëronymus doet nu mee met het project ‘ik eet het beter’ en het team is hier 
tevreden over. Zij zien geen reden om een nieuw initiatief op dit gebied te starten.  
Carolien vult aan dat nieuwe initiatieven altijd in de teamvergadering besproken 
worden. Daar wordt samen met de teamleden bepaald of het initiatief gestart gaat 
worden. Dit is grotendeels afhankelijk van de werkdruk en het takenpakket. 
Annelies stelt de vraag hoe de 60 uur per schooljaar per lid voor MR gerelateerde 
taken besteed worden. Susan legt uit dat deze 60 uur het ene jaar wel en het 
andere jaar niet worden gehaald. Gemiddeld over een aantal jaar worden deze 60 
uur, die cao bepaald zijn, gehaald. 
  
b. Werkverdelingsplan 
Het plan is in het team besproken en de personeelsgeleding is akkoord. De 
opgenomen groepsverdeling voor het schooljaar 2019-2020 wordt vrijdag 7 juni 
gepubliceerd in de nieuwsbrief 
 

Overleg MR Overleg 
Datum 28 mei 2019 
Aanwezig Monique, Susan, Mariette, Annelies, Carolien, Yoeri, Bas 
Afwezig Patricia, Ans 
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Monique stelt vragen over een aantal posten in het overzicht ‘de besteding van de 
werkdrukmiddelen’. Carolien geeft aan dat ervoor gekozen is om de 
afschrijvingskosten van het kopieerapparaat, net als vorig jaar, hier in op te 
nemen.  
Voor wat betreft de chromebooks betreft het de extra kosten bovenop de 
chromebooks die vanuit het budget van de stichting zijn gefinancierd. Omdat de 
school ervoor kiest om digitaal te gaan toetsen wat een hoop tijd scheelt. 
De kosten voor de conciërge zijn voor de extra uren bovenop de standaard uren.  
Het budget voor de werkdrukmiddelen is op dit moment nog niet volledig uitgenut. 
Het idee erachter is dat men flexibel wil zijn gedurende de rest van het jaar. Het 
zal einde schooljaar wel volledig uitgenut zijn.  
De MR is akkoord met werkverdelingsplan. 
    
c. Schoolgids 
Carolien heeft de schoolgids van schooljaar 2018-2019 meegestuurd met de 
stukken. Dit zal de basis zijn voor het nieuwe schooljaar. Op een aantal 
hoofdstukken zullen er aanpassingen gedaan worden, zoals bij de paragraaf over 
onderzoekend en ontwerpend leren.  
Verzoek aan eenieder om voor 30 juni feedback te geven naar Carolien op de 
schoolgids met opmerkingen en/of noodzakelijke aanpassingen.  
Carolien zal er vervolgens voor zorgen dat de schoolgids actueel wordt gemaakt 
en zal hem, voordat hij definitief wordt en aan de ouders gestuurd, nog aan de 
leden van de MR voorleggen ter instemming door de oudergeleding.  
 
d. Verdeling taken/rollen binnen MR 
Bas neemt het voorzitterschap over van Monique. De invulling van de rol van 
secretaris wordt nader bepaald.  
 
e. Schoolontwikkelplan  
Carolien licht kort toe. Dit plan is er elk jaar. Het schoolplan hangt erboven, dit 
wordt elke 4 jaar vastgesteld en het huidige loopt in 2019 af. Carolien is bezig met 
schrijven van een nieuw plan. Dit is gereed na het huidige schooljaar. Vervolgens 
wordt het schoolontwikkelplan geschreven.  
 
f. WMK 
Carolien licht toe. Dit heeft tot doel om het kwaliteitsniveau van het onderwijs te 
bepalen en op peil te houden. De nieuwe voorzitter van het bestuur van de 
stichting is aan het bepalen hoe dit in de toekomst te doen. Dit jaar blijft het 
daarom liggen (is per school te bepalen). Het is de verwachting dat dit in de 
toekomst zal gaan veranderen, bv in de vorm van audits. 
 

5. Mededelingen vanuit directie 
a. Eindtoets groep 8 
Het landelijk gemiddelde van de IEP eindtoets (81,8) is op de Hiëronymus ruim 
overschreden (83,5). 
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b. Gescheiden afval inzamelen 

In de 1e vergadering met de leerlingenraad is dit punt door de leerlingen 
ingebracht. “Hoe kan het dat we thuis het afval scheiden en op school niet? Kan 
dat niet anders?” Carolien licht toe dat dit voorheen niet per school bepaald kon 
worden maar dat dit vastgelegd was in een gemeentelijke verordening. 
Toevalligerwijs werd deze verordenging op hetzelfde moment geëvalueerd met als 
positieve uitkomst dat het besluit is genomen dat er per volgend schooljaar 
gescheiden gaat worden. Dit heeft praktisch gezien nog wel wat voeten in de 
aarde (veel bakken) en levert tegelijk ook geld op (kosten gaan van EUR 1.400,- 
naar EUR 400,- per jaar). De gemeente neemt de aanloopkosten voor haar 
rekening.  
 
c. Gesprek ll raad met Leo 
De leerlingenraad is op 29 mei uitgenodigd op het bestuurskantoor. De voorzitter 
van het bestuur (Leo) heeft in het kader van het koersplan ‘glinsterende ogen’  4 
actieve leerlingenraden uitgenodigd om dit te bespreken. Dit koersplan geeft o.a. 
de visie en de ideeën weer in welke richting Leo het onderwijs ziet ontwikkelen. Hij 
heeft hierover overleg met verschillende stakeholders.  
 

6. Mededelingen vanuit GMR (mail Ans) 
a. Koersplan: zie 5c.   
b. Staking 15 maart  
15 maart j.l. heeft er een staking plaatsgevonden. Bij deze staking is salaris 
ingehouden van de stakers (was vooraf gecommuniceerd). Later bleek dat er wel 
gelden van het ministerie naar de stichting zijn overgemaakt. Naar aanleiding 
hiervan heeft de GMR aan het bestuur van de stichting gevraagd wat er met dit 
geld gaat gebeuren. Het voorstel van het bestuur aan de GMR is om deze gelden  
aan de individuele scholen te laten toekomen en de scholen te laten bepalen wat 
er mee gaat gebeuren. 
c. Kind aanwezig bij de 10 min gesprekken 
Dit is inmiddels ook besproken in de teamvergadering. Team is voornemens een 
pilot te houden voor de groepen 6, 7 en 8. Hoe pilot er uit komt te zien, moet nog 
bepaald worden. 
 

7. Mededelingen vanuit team en OV 
Geen.  
 

8. Rondvraag  
Annelies over de indeling van het nieuwe schooljaar. Het lijkt een kort schooljaar 
te worden. Wat betekent dit voor de werkdruk van de leraren en specifiek voor het 
aantal lesuren van de leerlingen? Carolien geeft aan dat er hetzelfde aantal 
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lesuren zal worden gegeven. Het gaat ten koste van vakantie of vrije dagen.1 van 
de gevolgen is derhalve minder studiedagen.  
 
 
 
 
Datum  Actiepunt Wie  
28-5-2019 1. Feedback op schoolgids naar Carolien voor 

30 juni as.  
Allen 

28-5-2019 2. Mariette vraagt bij Ans na wanneer de 
vergaderdata van de GMR in het nieuwe 
schooljaar zijn. 

Mariette 

28-5-2019 3. Volgtijdelijk op 2: Annelies doet voorstel 
voor MR vergaderdata voor komend schooljaar  

Annelies 

28-5-2019 4. Nadenken over invullen rol van secretaris Allen 
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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) 

  

 


