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Aanwezig 
Namens het team:      Namens de ouders: 
Elina Jong       Linda Vogel afwezig met afbericht 
Teresa Schouten-Beemster     Jolanda Oud 
Afwezig:       Monique Hauwert   
Renate van Brandwijk-Beemer      Aspirantleden:  Marjolein Broersen 
Op uitnodiging: Marie-Louise Smal      Bas Koomen 
 

Agendapunt  Notulen 

Opening van de 
vergadering en 
vaststellen agenda 

Monique opent om 19.00 uur de vergadering. Elina is de tijdbewaker. Bij aanvang 
van de vergadering houden we een voorstelrondje en vertellen daarbij onze 
motivatie van het lidmaatschap van de MR.   

Ingekomen stukken De MR verkiezingen. Met ingang van volgend schooljaar gaat de MR uit 8 leden 
bestaan. Bij de verkiezingen hadden zich 3 kandidaten beschikbaar gesteld. Van de 
mogelijke 225 stemmen zijn er 75 uitgebracht. Het was fijn dat er een fysiek 
stembiljet meegegeven was vanuit school. Dit was een goede reminder. De 
voorstel stukjes waren kort en krachtig. Ook de foto’s voegden iets toe. 
MR-map. Teresa heeft 5 mappen gemaakt die we onder de MR leden laten 
rouleren. Er is veel achterstallig leeswerk die we op deze manier willen 
wegwerken. We proberen het voor de grote vakantie rond te laten gaan.  Er 
worden aantekeningen gemaakt die mee worden gegeven. Het leeswerk wordt 
hierdoor steeds compacter. 
Digitaal abonneren. Monique gaat na of er een digitaal abonnement mogelijk is. 
De Jozefschool heeft op dit moment een abonnement op een blad die wordt 
gekopieerd en over alle scholen van SKO de Streek wordt verspreid. 
Prik actie onderwijzend personeel. Op dinsdag 27 juni wordt er een prikactie van 
een uur gehouden om de nood kenbaar te maken van het personeelstekort 
binnen het onderwijs. Dit komt ons inziens door lage lonen t.o.v. andere HBO-ers 
en de hoge werkdruk. Dit moeten wij goed naar ouders communiceren. Wat heeft 
dit voor gevolgen voor het onderwijs op de Uilenburcht. Op dit moment staat de 
ouder geleding van de MR hier neutraal in. 
In de nieuwsbrief wordt hier ook een stukje aan gewijd. Dit jaar zijn er 45 dagen 
door onze pensionado’s ingevuld. Dit zou anders hebben betekend dat de 
leerlingen naar huis zouden worden “gestuurd”. 

Notulen 8 mei 2017 De Notulen waren al goedgekeurd en geplaatst op de site. 
Marjolein had nog een vraag over de tevredenheid bij de overblijf. Deze is d.m.v. 
observatie van de kinderen. 

Formatieplan Het formatieplan zoals voorgelegd wordt goed gekeurd. Het zo opgesteld om juist 
de continuïteit te waarborgen. Mooi is dat de flexibele schil naar 4,5 % is gegaan. 
Dit betekent dat we meer mensen vast hebben kunnen aannemen. Hierdoor 
wordt ook de continuïteit gewaarborgd.   

Scholingsplan 2017-
2018  
 

Het scholingsplan wordt goed gekeurd. Dit jaar ligt de nadruk op kanjertraining. 
Debby en Carolien gaan de opleiding kanjertrainer coördinator doen. Om zo de 
kanjertraining op onze school nog beter te borgen.  
Ook Engels is een speerpunt in de scholing. 

Overlegmodel/ 
Basismodel   

Onder de personeelsgeleding is een gestemd over overlegmodel en basismodel. Er 
is met ruime meerderheid gekozen voor Basismodel. Omdat er op dit moment 
binnen ons basismodel al veel overleg is. Overleg tussen directie en leerkrachten 
en dit als heel positief wordt ervaren is hier voor gekozen. Dit vergt door ons, als 
MR, wel monitoring. Wij zien graag dat de nieuwe directeur op deze wijze gevolg 
geeft aan planning en werkdrukverdeling. 
In het overlegmodel wordt alles al in procenten vastgelegd aan het begin van het 
jaar. Dit leek ons niet goed. 
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Eigenlijk is er bij ons op school sprake van een regie-model. 

Schoolgids  Monique heeft de laatste puntjes doorgegeven over de schoolgids. Hiermee is de 
schoolgids afgerond. 

Waarden van de 
Uilenburcht en hoe we 
hier mee werken 

Komend schooljaar hebben we van onze 4 kernwaarden: Verantwoordelijkheid, 
Plezier en welbevinden, Vertrouwen en Persoonlijke ontwikkeling. De waarde 
Plezier en welbevinden uitgekozen op onze studiedag. Kinderen en leerkrachten 
die zich fijn voelen gaan graag naar school. Maken plezier met elkaar en halen 
betere resultaten. Omdat we nadrukkelijk de kanjertraining dit jaar op de kaart 
willen zetten past deze waarde er ook heel goed bij. 
Door elk jaar één van de 4 waarden naar voren te halen blijven ze levend binnen 
onze school. 

financiële rapportage   Ter kennisgeving. 

Evaluatie onderwijs 
inhoudelijke planning  

Besproken: Het punt over werkdruk.  
 

Terugkomen op de 
trendanalyse. 

De trendanalyse is een beknopte evaluatie van analyse van de onderwijs 
opbrengsten. Er staat in een notendop beschreven. Het proces is hierbij niet 
opgenomen. Dit geeft onduidelijkheid en heeft dan ook bij derden uitleg nodig.  
Dit betekent concreet dat de trendanalyse in de MR wordt besproken en 
toegelicht en de trendanalyse op de site wordt kaler.          

  Marie-Louise verlaat de vergadering. Het is voor haar, haar laatste MR 
vergadering. Zij wordt door Monique van harte bedankt voor haar toewijding, 
inzet en liefde waarmee zij zich heeft ingezet voor de MR. Zij krijgt daarbij een 
kleine attentie in de vorm van een boek. 

Sollicitatie procedure 
nieuwe directeur 
 

Wij misten hierin duidelijk de regie vanuit het bestuurskantoor. Dit hebben wij ook 
kenbaar gemaakt aan de “Raad van beheer” middels een brief. 
Het antwoord op deze brief was weinig bevredigend. Het was een opsomming van 
het proces zoals het gegaan was. Inhoudelijk werd er niet op ingegaan. 
We laten het daarbij. 
We zouden wel graag zien dat de BAC beter wordt meegenomen in het proces. Er 
een wervingsbureau wordt ingeschakeld. Nu kregen we veel sollicitanten die 
verplicht zijn te solliciteren. 
Ook zouden we graag doorstroming zien vanuit onze eigengeledingen. En…wat 
verwachten we van een directeur. Moet deze eigenlijk wel uit het onderwijsveld 
komen? En hoe ga je daar dan mee om. 
Dit wordt gecommuniceerd naar de Bestuursdirectie. 

Traject continu- rooster 
Ja of nee? 
 

Dit zetten we de volgende vergadering hoog op de agenda. Het traject zetten we 
dan uit. 
Jolanda mailt de papieren van “de Molenwiek”. Zij gaan met ingang van schooljaar 
2017/2018 van start met het continurooster. 
Vragen zijn bv. Wat gaat het kosten. Er wordt voor de vergadering naar informatie 
gezocht omtrent het continurooster. Deze wordt voor de vergadering verspreid en 
gelezen. 
Marjolein zal hier actief naar zoeken 
Leerkrachtgeleding zal onderzoek doen naar personeelsbelangen. 

Rondvraag Wij willen als MR meer onze eigen rol pakken. De vergadering moet meer geleid 
worden door ons en minder door wat de directie aanlevert.  
In september bekijken we de rolverdeling binnen onze MR. 
We passen de MR WhatsApp groep aan. Directie eruit en Bas en Marjolein erin. 
Linda tot 1 augustus. 

Sluiting Monique sluit 21.10 uur de vergadering. 

 
 
 


