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Afwezig

Samenvatting MR-overlegvergadering en MR-vergadering 26 september 2019
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Jan Hobbeling zit al veertig jaar in het onderwijs en dat dat is gevierd.
Marja Heerdink rondt aan het eind van het schooljaar haar onderwijscarrière en stopt als
directeur van IKC de IJsselhof.
De MR neemt kennis van het jaarverslag van de school en is blij dat haar verzoeken op het
concept zijn ingewilligd. De leesbaarheid van het document blijft in dit format en met zoveel
verschillende schrijvers een aandachtspunt. De MR heeft m.b.t. het jaarverslag geen formele rol.
De school geeft antwoord op de openstaande vragen vanuit de MR-oudergeleding m.b.t.
gymnastiekonderwijs. De school geeft het doorontwikkelen van gymnastiekonderwijs de
komende vier jaar geen prioriteit, maar geeft vanzelfsprekend wel prioriteit aan het uitvoeren
van het bestaande onderwijsprogramma. Op de vraag, zoals al geformuleerd in mei, vanuit de
oudergeleding of de lessen niet te vaak vervallen, geeft de school aan dat dat in haar optiek niet
het geval is. Wel wordt er soms gekozen voor andere lesvormen dan het traditionele
bewegingsonderwijs in de gymzaal/speelzaal, zoals bijvoorbeeld bewegingsonderwijs in het
park.
De MR stemt in met het jaarplan 2019/2020 onder voorbehoud van enkele cosmetische
aandachtspunten.
De MR stemt in met de Schoolgids en complimenteert de school op zowel inhoud, leesbaarheid
als vormgeving. De MR wil haar eigen tekst in de Schoolgids graag nog updaten.
De MR stelt met enkele wijzigingen de jaaragenda van de MR vast.
De MR stelt de MR-gids (vanaf nu een tijdloos document) en de MR-tekst voor website en
schoolgids vast.
De school en de beide MR-geledingen hebben hun samenwerking geëvalueerd en willen deze
evaluatie graag samenvatten in het jaarverslag van de MR in november 2019.

Agendapunten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Mededelingen
Notulen en actielijst MR-(overleg)vergadering 25 juni 2019
Jaarverslag 2018-2019
Gymnastiekonderwijs
Jaarplan 2019-2010
Schoolgids
Jaarverslag MR
Jaaragenda MR
MR-gida en Nieuwe tekst website MR
Scholingen MR
Rondvraag
Sluiting
Benen op Tafel
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MR-overlegvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:36 uur.

2.

3.

Mededelingen
•

Ingekomen
post

•

Team

•

OR

•
•

GMR
Overig

•

PMR heeft instemmingsrecht op het werkverdelingsplan. Zie agendapunt 9:
Jaaragenda MR.
• Jaarverslag school op de website van de school. De nieuwe website komt nu
echt op korte termijn live. Actie Marja/Alie.
• Jaarlijks bezien van het noodplan lerarentekort. Zie agendapunt 9, jaaragenda.
• MR krijgt met ingang van 2021 instemmingsrecht op hoofdlijnen begroting,
meenemen bij bespreking in november.
• Inge Deuling gaat met zwangerschapsverlof
• Jan Hobbeling 40 jaar in het onderwijs en dat is gevierd.
• Elly van Holland stopt als vestigingsmanager bij De IJsselhof en wordt opgevolgd
door Lisa Snijder.
• Margreet Arendsen (stagiaire) gaat tevredenheidsonderzoek TSO doen.
• OOZ - Elly de Lange hoofd HR en bestuurder Arie de Wit - willen aangaande de
opvolging van Marja in gesprek met de gehele MR. Voorgesteld wordt om die
afspraak voorafgaand aan de MR van 7 november om half zes te organiseren.
Annemiek neemt dit op met OOZ.
• Leonie en Daphne zijn bevallen van een gezond kind.
Nog 28 ouders hebben hun ouderbijdrage over het vorig schooljaar niet betaald.
Nieuwe penningmeester gaat wat sneller herinneringen sturen.
Geen bijzonderheden

Notulen en actielijst MR-(overleg)vergadering 25 juni 2019
De notulen worden goedgekeurd.

4.

Jaarverslag 2018-2019
Voor kennisgeving aangenomen. Mooi dat de eindevaluatie is gecompleteerd. Het blijft wel een lijvig en
ook wat onoverzichtelijk format.

5.

Gymnastiekonderwijs
De vraag stond nog open wat school nu bedoelde met de uitspraak, die in het kader van de bespreking
van het Schoolplan werd gedaan, dat gymnastiek geen prioriteit heeft. De school ligt toe dat het
uitvoeren van het beleid, zoals inmiddels geformuleerd in het Schoolplan, zeker prioriteit heeft. Het
doorontwikkelen van het bewegingsonderwijsaanbod heeft de komende jaren geen prioriteit.
In de optiek van de oudergeleding van de MR stond ook nog de vraag open of het lukt de lessen in alle
groepen door te laten gaan. IN de MR-vergadering van 16 mei 2019 was die zorg al geuit en ook door de
personeelsgeleding onderkend. Bij de bespreking van het schoolplan was, in de optiek van de
oudergeleding, vooral stil gestaan bij het geformuleerde beleid dat aanvankelijk ontbrak, maar minder
bij de vraag of het ook lukt dat beleid uit te voeren.
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De personeelsgeleding van de MR geeft op verzoek van Marja aan dat in haar optiek de lessen gym niet
vaker vervallen dan andere lessen; wel wordt regelmatig gekozen voor bewegingsonderwijs in het park.
Ook bij de kleuters komt het voor dat ze bepaalde vormen van bewegingsonderwijs niet als zodanig
herkennen, zo geeft Miranda nog aan.

6.

Jaarplan 2019-2010
De MR stemt in met het Jaarplan 2019-2020 onder de voorwaarde dat de aantallen leerlingen worden
aangepast. Ook lijkt er iets mis te gaan in de nummering op pagina 10.
De MR geeft aan blij te zijn met het beknoptere formaat.

7.

Schoolgids
De MR stemt in met de definitieve versie als de tekst voor de MR-website ook kan worden
overgenomen in de schoolgids. Zie agendapunt 10.
Marco_M spreekt zijn waardering uit voor zowel inhoud, vormgeving als leesbaarheid van de schoolgids.
De MR sluit zich daarbij aan.

8.

Jaarverslag MR
De bespreking van het jaarverslag wordt doorgeschoven naar de vergadering van 7 november, zodat de
uitkomsten van agendapunt 14 daarin meegenomen kunnen worden.

9.

Jaaragenda MR
De MR brengt de volgende aanvullingen op de jaaragenda aan:

•
•
•
•
•
•
•
10.

Plan begroting
Begroting
Vacature schoolleiding
PMR heeft instemmingsrecht op het werkverdelingsplan
Jaarlijks bezien van het noodplan lerarentekort
RI&E & Plan
Professioneel Statuut

november
december
november
april
maart
december
december

MR-gids en Nieuwe tekst website MR
Beide documenten worden goedgekeurd.

11.

Scholingen MR
Marco Bleumer heeft akkoord om de scholing MR Start te doen.
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12.

Rondvraag
Johan_vL geeft aan dat er meer aandacht moet zijn voor de veiligheid van het schoolplein. Hij krijgt van
diverse kanten, ook van ouders, hierover opmerkingen. De school geeft aan dat het wel aandacht heeft,
maar dat het nu eenmaal lang duurt voordat leveranciers dingen kunnen opknappen. School krijgt de tip
hierover ook te communiceren. Er ontstaat onbegrip hierover.
Annemiek vraagt hoe de kennismakingsgesprekken zijn gegaan. Dat is goed bevallen. Kinderen waren
veelal echt deelnemer van het gesprek. Sommige ouders waren nog wat reactief. Formulieren invullen
gebeurt matig. Nog wennen. Expertteam ouderbetrokkenheid brengt het verder.

13.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur.

14.

Benen op Tafel
Aansluitend aan de MR-vergadering houden de MR en de directeur een informele ‘benen-op-tafelsessie’.
We evalueren de samenwerking tussen school en MR en ook de samenwerking tussen personeels- en
oudergeleding. Gekozen wordt om de uitkomsten van deze evaluatie als onderdeel van het in november
vast te stellen jaarverslag van de MR op te nemen.

Notulen MR 20190926 - definitief – pagina 4 van 5

MR-overlegvergadering 26 september 2019
Notulen – vastgesteld

Actielijst
Nummer

Actie

201901_03 Agenderen RI&E-evaluatie in 2019/2020
201811_05 Plan bespreking begroting 2020
201901_08 Samenvatting op hoofdlijnen in nieuw
format jaarplan, tussenevaluatie en
jaarverslag.
201905_08 Terugkoppelen en opvolgen wens
oudergeleding om eerder betrokken te zijn
aan Marja
201906_01 Ontbrekende eindevaluaties toevoegen aan
Jaarverslag
201906_02 Aanpassen Schoolplan op de
aandachtspunten Engels,
bewegingsonderwijs, plan
Ouderbetrokkenheid
201906_03 Formaliseren instemming MROudergeleding op Schoolplan
201906_04 Aanpassen Jaarplan op de
aandachtspunten Engels,
bewegingsonderwijs, plan
Ouderbetrokkenheid
201906_05 Feedback per email naar Alie op Schoolgids,
Jaarplan, Jaarverslag
201906_06 Zorgen dat MR-verkiezingsposters
verwijderd worden
201909_01 Jaarverslag school op website
201909_02 Vergadering met OOZ omtrent opvolging
Marja naar 7 november 17:30

Actiehouder

Status Toelichting

Annemiek,
Marja
Marco_M,
Marja
Marja

Gereed

Annemiek

Gereed

Marja

Gereed

Marja

Gereed

Annemiek,
Johan_vD
Marja

Gereed

Allen

Gereed

Marco_M

Gereed

Marja/Alie
Annemiek

Nieuw
Nieuw

Loopt

Agenda 7
november

Gereed

Gereed
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