
Notulen MR VSU vergadering 21 september 2016 

Hieronymusplantsoen 

 

Aanwezig: Bas van Laar, Rianne Tigelaar, Linda Scheeres, Madelon van Ginkel - Thuis, 

Leendert Oostlander, Mark van der Vorst, Tristan van der Linden, Geeske Koldijk 

Afwezig: Bart Jansen 

 

Bezetting MR 2016-2016: 

Madelon en Tristan zijn vanuit LR aangeschoven. We doen een voorstelrondje met alle 

aanwezigen en bespreken hoe de MR tot nog toe gewerkt heeft. De “kruisjeslijst” van de MR 

nagaan m.b.t. inspraak of advies. Dit zijn namelijk wel twee heel verschillende zaken. De 

stukken die de MR toegestuurd krijgt zijn niet vertrouwelijk. Mbt het vertegenwoordigen van 

ouders en ouders betrekken bij de MR ligt er een taak voor de MR zelf; Openheid en 

zichtbaarheid.  

 

Kennismaking met de nieuwe schoolleider Ines Scheffer: 

Enkele MR-leden hebben een kennismakingsgesprek gehad met Ines en dit als zeer positief 

ervaren. De komende tijd is het even aftasten hoe de samenwerking met MR en school  zal 

zijn met deze nieuwe schoolleider. De verwachtingen zijn positief. 

 

Nav Verslag bestuursvergadering: 

Punt 1: Spraakverwarring over plusklas: navragen wat precies de spraakverwarring is. 

Punt 2: Kan de MR inzage krijgen in het rapport energiebesparing? Navragen. 

Punt 4: leerlingaantallen 3e stroom; hoe zorgelijk is het? Navragen of er effectief nagedacht 

wordt over werving van leerlingen voor LR. 

Punt 5: personeel; Continuïteit voor LR is belangrijk. Mogelijk intern oplossen van 

schoolleider LR na de herfstvakantie, hoe ziet dat eruit?  

Madelon en Tristan vertellen nog dat de start in Leidsche Rijn wel zoeken is geweest voor 

ouders (hoe doen we de dingen op deze school?). De uitval van Koos was lastig, omdat hij 

tot dan toe gezicht en aanspreekpunt was voor iedereen. 

Werkdruk: Waar ligt de werkdruk? Is er na de eerste ronde gesprekken sprake van een plan 

van aanpak om de werkdruk te verlagen? Is er sprake van berusting onder leerkrachten? Hoe 

heeft Ines dit ervaren, wat heeft ze gehoord? Navragen. 

Takenpakket Annemiek: Bezuinigd op conciërge om gat in begroting te dichten. Annemiek is 

vrijwilligster. Is dit (ook met oog op de toekomst) vol te houden op MB? Navragen. 

Ontbreken vaklessen/leerkrachten in LR: Kun je dan spreken van een volwaardig vrije school 

programma, waar ouders voor gekozen hebben? Wordt hierover open gecommuniceerd 

naar ouders? Hier ook een link met de ouderbijdrage, die wordt o.a. gevraagd om 

vakleerkrachten te kunnen financieren. Bespreken met school. 

Punt 6: het pestprotocol staat nu op de website. Fijn om te merken dat het protocol binnen 

het team wel in zicht is. Vinger aan de pols houden m.b.t. deze zesde klas. 

Punt 7: Nieuwsbrief voor 3 locaties. Hoe gaat dit zich verder ontwikkelen? 

Punt 9: passend onderwijs (ihkv MR Speerpunt leerlingzorg). Wat zijn de effecten van de 

veranderingen voor leerlingen? Navragen. 

Punt 10:  Functieomschrijving Raad van Toezicht: Belangrijk om te weten voordat er 

kandidaten worden gezocht, zodat deze ook weten wat de functie inhoudt. Vacature of 



werven binnen netwerk? Hoe en wanneer worden de statuten gewijzigd? Bespreken met 

School.  

 

 

RvT profiel.  

De MR vindt het een helder profiel. Er zijn met name vragen over de procedure: 

Wat is het tijdpad? Naar wat voor iemand wordt gezocht? Hoe ziet school deze functie? Puur 

afstrepen van puntje inspectie? Of daadwerkelijk zinvol om een RvT te hebben? Dit 

voorstellen als actiepunt vanuit de MR (Linda en Mark). 

 

Ouderbijdrage:  

Harrie vragen om cijfers/percentages; Hoeveel mensen betalen nu? Wat is precies de 

regeling m.b.t. herinneringen sturen? MR wil graag cijfers zien om helderder beeld te 

krijgen. 

 

Overig: 

De drie speerpunten van de MR dit schooljaar:  

1. Communicatie (van school naar ouders) (allen) 

2. Groei en identiteit (Geeske en Tristan) 

3. Leerlingzorg (allen) 

 

Overige Punten ter bespreking met de schoolleider: 

- Hoeveel gebruik wordt er gemaakt van het inloopspreekuur? 

 
 

ACTIELIJST: 

nr Omschrijving Actiehouder Streefdatum 

1 Alle ‘navragen’ en ‘bespreken ’punten 

meenemen in overleg School/MR 

MR-leden aanwezig bij overleg 

school/MR 

26-9 

2 Data en tijden vergaderingen nog eens op 

een rijtje zetten en rond mailen.  

Incl datumprikker eigen MR overleggen. 

Bas 1-10 

3 Besluit zitting in MR dit jaar Madelon en Tristan 1-10 

4 Bijwerken MR-deel website Geeske iom Harrie  

5 RvT werving/samenstelling Mark/Linda iom SL/ALV  

6 Graag alle mailverkeer met CC naar alle MR 

leden. 

 

allen  

 

 

 

 

 

 

 


