
 
 

  
 

 

Notulen 

MR vergadering Sabina van Egmondschool 

 

 

 

 
Vergadering MR 19-06-2019 

Vergadering MR 

Plaats Sportlaan 1b 

Tijd  Tijd:19:30-21:30 
 Dhr vd Veeken vanaf 20.00 uur aanwezig. 

Bijzonderheden  

Voorzitter dhr. Zwijnenburg (plaatsvervangend voorzitter voor dhr. Eeltink) 

Notulen mevr. Combrink (tevens opening) 

Aanwezig dhr vd Veeken, mevr Combrink, mevr Gaillard,  dhr 
Zwijnenburg, mevr Van Loo, mevr Van Bennekom, mevr 
Naaktgeboren 
Met kennisgeving afwezig:dhr. Eeltink 

 



TK: Ter kennisgeving 
O:   Overleg 
BS: Brainstormen 
 
B:   Besluit 
M:  Mededeling 
KV: Korte vraag 
IN: Instemming 
INP: Instemming Personeel 
A: Actie 
 
 

Tijd Agendapunt  doel door: 

1. Opening TK mw Combrink 

2. Vaststelling Agenda B dhr 
Zwijnenburg 

3. Notulen en actielijst vorige agenda: 
Dhr. Van der Veeken 

- opzet gedragsprotocol terugkoppelen met 
mw. Gaillard.  
Dhr.  Van der Veeken heeft het document 
van mvr. Gaillard ontvangen en bespreekt 
het document intern.  

- OMR formatie mailen  
Dhr. Van der Veeken heeft de formatie 
gedeeld, hier is een wijziging in.  

- voorstel maken inzake restant rekening 
TSO en rekening tbv donaties  
Dhr. Van der Veeken is nog niet in de 
gelegenheid geweest om een voorstel te 
maken. Dit actiepunt graag doorschuiven.  

- optimalisatie app (informatie richting 
ouders)  
Belangrijke wijzigingen die nodig zijn om 
de app beter te kunnen gebruiken worden 

TK dhr 
Zwijnenburg 



voor de vakantie gerealiseerd. Dit 
betekent dat na de vakantie de app beter 
gebruikt kan worden.  

- eenduidige communicatie richting ouders 
binnen het team / de units  
Dhr. Van der Veeken is hierover nog in 
gesprek met de units.  

- uitzoeken of peiling onder ouders 
noodzakelijks is voor verlenging van de 
lesdagen met 5 minuten bij aanvang  
De heer Van der Veeken heeft hierover 
een bericht gestuurd aan de MR.  

- concept schoolgids delen 
Dhr. van der Veeken geeft aan hiermee 
bezig te zijn. Vrijdag 28 juni verwacht hij 
het concept te kunnen sturen.  

Mw. Naaktgeboren 
- ruilhoek bespreken met mw. Van Vliet 

(conciërge Sportlaan)  
Mw. Van Vliet is op de hoogte gesteld. 

- mail collega’s inzake verkiezing MR 
Er zijn geen aanmeldingen vanuit het 
personeel gekomen. Dit betekent dat het 
personeel er stilzwijgend mee akkoord is 
gegaan dat mevr. Naaktgeboren nog een 
termijn van 3 jaar mag uitvoeren.  

- reservering 10 juli 2019 
Gedaan 

Dhr. Eeltink 
- stukje schrijven voor nieuwsbrief  

Gedeeld  
 

4. Ingekomen stukken 
Geen  

TK/B mevr 
Naaktgeboren 

5 Mededelingen directie 

Meubilair, prikborden en schilderwerk 

TK dhr vd Veeken 



Dhr. Van der Veeken geeft aan dat er nieuw 
meubilair is besteld. Dit wordt in week vijf van de 
zomervakantie geleverd. Het nieuwe meubilair 
maakt het werken in units, met kleine 
instructiegroepen nog beter mogelijk. Op 
verschillende plekken op de leerpleinen op de 
locatie Sportlaan worden prikwanden 
gemonteerd. Daarnaast worden ook de 
kapstokken voorzien van een nieuwe kleur en 
komen er bakken voor de tassen onder de 
kapstokken.  

CAO implementatie en werkdruk 

Dhr. Van der Veeken geeft aan dat het team 
bezig is om afspraken te maken over de 
implementatie van de nieuwe CAO. Het team 
heeft de mogelijkheden besproken voor verdeling 
van uren. Daarbij is besloten om volgend 
schooljaar eventmanagers aan te stellen die alle 
festiviteiten organiseren. Dit komt dan niet langer 
te liggen bij de leerkrachten. Eventmanagers zijn 
leerkrachten/ onderwijsassistenten die bewust 
kiezen voor deze werkzaamheden en hiervoor 
tijd krijgen. Het team heeft op woensdag 12 juni 
een jaarplansessie gevolgd. Hierbij heeft het 
team keuzes gemaakt over de onderwerpen die 
belangrijk zijn om aandacht aan te besteden 
volgend schooljaar. Voor ieder onderwerp komt 
er een kwaliteitsteam. Een kwaliteitsteam is een 
groep leerkrachten die op basis van interesse 
aan doelen werken binnen een item. Op basis 
van de keuzes die het team maakt over de 
verdeling van de uren wordt duidelijk hoeveel tijd 
er overblijft om aan kwaliteitsteams te besteden. 
De keuzes en aanpassingen die worden 
gemaakt dienen ervoor te zorgen dat er minder 
werkdruk wordt ervaren.  

Aanpassingen Poortwijk 

Dhr. Van der Veeken geeft aan dat de pui van de 
ib-kamer is verwijderd. Hierdoor is er een mooie 
instructieplek gerealiseerd. Dit is nodig om 



volgend schooljaar unit 4-5-6 te kunnen draaien. 
Andere aanpassingen staan nog in de wachtrij 
en worden onderzocht. Hierbij gaat er over het 
creëren van meer ruimte voor de leerlingen om 
te werken.  

Mw. Van der Biezen 

Mw. Van der Biezen is bezig met re-integreren. 
Dit gaat goed. De verwachting is dat zij volgend 
schooljaar voor het grootste deel haar taken 
weer kan uitvoeren.  

Mw. Timmerman 

Mw. Timmerman is thuis en herstellende van 
overbelasting.  

6. Opzet vergadering  
Voorstel van dhr Eeltink is om de manier van 
vergaderen aan te passen. Hij stelt voor de 
agenda te verdelen in 4 blokken. Te weten:  

1. Opening, agenda en notulen 
2. Onderwerpen waarmee de MR moet 

instemmen  
3. Onderwerpen waarin de MR advies kan 

geven  
4. Onderwerpen ter informatie. 

 
Mw. Naaktgeboren zal deze indeling bij het 
opstellen van de agenda gaan volgen.  
Dhr. vd Veeken zal zijn info toevoegen aan de 
agenda om ter voorbereiding van de vergadering 
te lezen. Hierop kan over en weer worden 
gereageerd, maar tijdens de vergadering zal 
ruimte worden ingelast om ook reacties te lezen 
en waar nodig een en ander worden besproken.  

O/B dhr 
Zwijnenburg 

7. Voortgang innovatie 
Dhr. Van der Veeken geeft aan dat de 
leerkrachten in de units bezig zijn met het 
voorbereiden voor het werken met heterogene 
basisgroepen volgend schooljaar. Hierbij wordt 
iedere unit bijgestaan door een lid van de 

TK dhr vd Veeken 



innovatiegroep. Op deze manier worden hiaten 
snel opgepakt en opgelost.  

8. Aanpassing schooltijden (vervolg op vorige 
vergadering) 
Dhr. van der Veeken heeft uitgezocht welke 
regels er zijn voor het aanpassen van 
schooltijden. Ouders moeten worden betrokken 
d.m.v. een peiling. Dhr. Van der Veeken stelt 
voor om een peiling uit te zetten onder de 
ouders en op deze manier te meten of er 
draagkracht is voor de voorgenomen wijziging.  
Afgesproken wordt dat er een enquête wordt 
uitgezet. Hierna zal de OMR de directie 
adviseren de schooltijden wel of niet aan te 
passen.  
Dhr vd Veeken past het stukje van de enquête 
aan zodat duidelijk naar voren komt dat de 
kinderen vrij zijn. 
Uiterlijk maandag 24 juni worden 2 mails 
verstuurd. Een mail over de schooltijden en een 
mail over de MR verkiezing, waarop we binnen 2 
weken reactie vragen.  

B dhr vd Veeken 

9. Formatie 
Dhr. Van der Veeken heeft de formatie voor het 
nieuwe schooljaar gedeeld met de leden van de 
MR.  
Hier volgt nog een wijziging op waar intern over 
wordt gesproken met de collega’s.  
Als dit rond komt zullen ouders as vrijdag een 
mail krijgen over de indeling van de 
basisgroepen en de formatie.  
De PMR is akkoord met de voorgestelde 
formatie.  

IN dhr vd Veeken 

10. Concept Schoolgids 
Dhr. Van der Veeken geeft aan nog bezig te zijn 
met de aanpassingen in de schoolgids. Hij 
verwacht op 28 juni dit af te ronden en de 
concept schoolgids te kunnen sturen naar de 
MR.  

IN dhr vd Veeken 



11. Schooljaarplan 2019/2020 
Het concept jaarplan wordt op dit moment 
geschreven door de directie. Woensdag 12 juni 
heeft het team gekozen voor de volgende 
onderwerpen om onder de aandacht te brengen 
schooljaar 2019/ 2020.  

- gedrags en groepsklimaat 
- nieuwe rekenmethode 
- leesonderwijs 
- rijke leeromgeving en instructie 
- innovatie (welke stappen hebben we 

gemaakt en gaan we maken in schooljaar 
2020/2021 ?).  

Dhr. Van der Veeken geeft aan dat dit de 
belangrijkste items zijn van het jaarplan en dat 
het volledige jaarplan voor 2019/2020 bij de 
eerste MR-vergadering van het nieuwe 
schooljaar besproken kan worden.  

INF/I
N 

dhr vd Veeken 

12. Werkdruk/Taakbeleid 
Dhr. Van der Veeken geeft aan dat er op dit 
moment wordt gewerkt aan het maken van 
afspraken over de nieuwe CAO. Het team kan 
keuzes maken over de verdeling van uren. Meer 
hierover is geschreven bij het onderdeel 
mededelingen directie.  

TK dhr vd Veeken 

13. Evaluatie WMK kaarten 
Mevr Stok sluit aan om een toelichting te geven 
over de afgenomen vragenlijsten.  
De vragenlijsten zijn afgenomen bij ouders, 
leerkrachten en leerlingen groep 5-8.  
De oudervragenlijst heeft een lage respons.  
Hier komen een aantal actiepunten uit voort waar 
de leerkrachten mee aan de slag gaan.  
Dhr Zwijnenburg vraagt of het mogelijk is om 
gelijke items van de verschillende enquêtes te 
koppelen, zodat per item een totaalbeeld 
ontstaat van de mening van de ouders, de 
leerkrachten en de leerlingen. Mw. Stok gaat dit 
navragen.  

IN dhr vd Veeken 



14. Vaststellen studiedagen 
Dhr. Van der Veeken stelt voor om 2 
studiedagen te plannen. 1e op vrijdag 20 maart 
en de 2e op maandag 4 mei. Afhankelijk van de 
ouderpeiling voor de aanpassing van 
schooltijden wil dhr. van der Veeken nog 4 dagen 
plannen voor werkdagen zonder kinderen. Hierbij 
stelt dhr. Van der Veeken voor in januari een 
maandag en dinsdag te kiezen rond de 
middencito. Voor de eindcito stelt dhr. Van der 
Veeken voor om een  donderdag en vrijdag te 
plannen.  

B allen 

15. Verkiezingen 
Dhr. Zwijnenburg en mw. Combrink zijn 
aftredend. Dit jaar is besloten dat de verhouding 
3 ouders / 3 personeelsleden voldoende is. Er 
moet dus een nieuw OMR lid komen. De hiervoor 
benodigde procedure zal volgende week worden 
opgestart met een mail van de OMR aan de 
ouders.  
Mw. Naaktgeboren is officieel aftredend. Doordat 
er in het team geen aanmeldingen waren en mw. 
Naaktgeboren graag haar taken wil voortzetten, 
is haar termijn stilzwijgend verlengd.  

B dhr 
Zwijnenburg 

16. Punten voor jaarplan MR volgend jaar:  
innovatie 
werkdruk 
identiteit (2x) 
vakantieplanning VO / PO (volgend schooljaar 
willen we actie ondernemen richting de besturen 
van het PO en VO over de vakantiespreiding met 
het oog op de lange lesperiode tussen de mei- 
en de zomervakantie).  

O dhr 
Zwijnenburg 

17 Evaluatie functioneren MR afgelopen jaar 
We gaan werken met een andere 
agendastructuur en hopen hiermee de duur van 
de vergaderingen in te korten.  
Dhr vd Veeken is blij met de kritische blik van de 
MR en de betrokkenheid en het snelle handelen 

B allen 



van de PMR. Mogelijk kan het team meer 
betrokken worden door de PMR leden. Dit gaan 
we doen door de agenda te delen op Internnet 
en om input te vragen.  

18. Mededelingen GMR 
geen  

TK mevr. 
Naaktgeboren 

19. Nieuwsbrief 
Zie opzet Dhr Eeltink. Aanpassingen zijn nodig 
ivm aftreden mw. Combrink en verkiezingen.  

O dhr 
Zwijnenburg 

20. Rondvraag 
Mevrouw Combrink geeft aan volgend schooljaar 
niet meer te kunnen deelnemen aan de OMR.  
 
Mevr Gaillard stelt voor om voor volgend 
schooljaar een app groep te maken.  
Dit stellen we uit tot volgend schooljaar ivm 
wijziging samenstelling.  

O dhr 
Zwijnenburg 

 
 
actiepunten:  
dhr. vd Veeken:  

- Dhr vd Veeken zal met mw. Naaktgeboren de tekst inzake het voorstel voor 
de verandering van de schooltijden aanleveren. Mw. Hundscheidt zal deze 
mail aan ouders versturen vanuit het account van de MR.  

- opzet gedragsprotocol terugkoppelen met mw. Gaillard.  
- OMR formatie mailen  
- voorstel maken inzake restant rekening TSO en rekening tbv donaties  
- eenduidige communicatie richting ouders binnen het team / de units  
- concept schoolgids delen 

OMR  
- Dhr. Eeltink zal nieuwsbericht aanpassen ivm aftreden mw. Combrink.  
- OMR levert tekst aan voor de mail aan ouders inzake de verkiezingen aan 

mw. Hundscheidt, die deze zal versturen vanuit het account van de MR.  
mw. Van Loo  

- mw. Van Loo zal een mail sturen aan de GMR met de vraag in hoeverre PO 
en VO met elkaar in overleg treden over de vakantiespreiding in de Hoeksche 
Waard en of de GMR hierbij is betrokken en op de hoogte is van de wensen 
van haar achterban.  



- Mw. Van Loo zal mw. Hundscheidt vragen in het vervolg de agenda en 
notulen ook met een link op Internnet te plaatsen en het team voor de 
vergadering om input te vragen.  
 


