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MR Vergadering  
Voorbereiding overlegvergadering met directie. Alle punten worden besproken tijdens de overlegvergadering. Geen 
aanvullingen/voorbespreking nodig. Nadieh wil aansluiten bij de MR, maar heeft nog geen rechten tot zij officieel mag 
aansluiten na 6 maanden vanaf het moment dat zij in dienst is bij OPOPS. Dianne bekijkt aankomende periode of zij 
uiteindelijk wil deelnemen aan de MR. 

 

Overlegvergadering  
 

Opening en vaststellen van de agenda  

- Notulen overlegvergadering 27 november 2018. Aanpassingen zijn doorgegeven, de notulen worden aangepast. 

- Actielijst bespreken voortgang gedeelte overlegvergadering.  

- Concept begroting MR (ter informatie MR leden). Is reeds gestuurd als bijlage. 

 

Informatie van directie (Vic) 

• De vergunningaanvraag voor de aanbouw Moerbeihof is voor de kerstvakantie aangepast naar de gemeente gestuurd. 

Er zijn punten van de gemeente die opgelost moeten worden, maar zullen geen vertraging opleveren. 

• In januari zullen tevredenheidsonderzoeken gehouden worden voor beide locaties van de school.  

De tevredenheidsonderzoeken zijn een onderzoek vanuit de stichting en zullen worden afgenomen op elke school binnen 
OPOPS. De uitnodigingen hiervoor zijn reeds verstuurd naar ouders. Per locatie zal er een uitslag uitkomen. Deze zal 
besproken worden in de MR.   

• Proces 4e kleutergroep en groep 4a in het lokaal in de hal Moerbeihof.  

Het proces en de communicatie rondom de 4e kleutergroep en het lokaal in de aula heeft veel weerstand opgeroepen bij 
de ouders van groep 4. Er zijn zorgen om rust bij het lesgeven, brandveiligheid, toetreding daglicht en het afnemen van 
toetsen (Cito). Naast de algemene informatieavond hierover, is Vic nogmaals met een klein groepje ouders in gesprek 
gegaan. Vic begrijpt de zorgen van ouders en vraagt zich af op welke manier hij de volgende keer ouders kan betrekken 
bij een dergelijke besluitvorming/proces.  

Momenteel is het lokaal in de hal van start en wordt er gelet op het bewaken van de rust. Volgens de collega’s gaat dit 
naar behoren. Er is niet meer geluid dan in ieder ander lokaal.  

De onrust speelt momenteel nog steeds onder ouders. Sommige ouders van groep 4 hebben OPOPS benaderd, maar 
kregen daar geen antwoord op vragen. Daarom zijn er ouders naar de gemeente gegaan.  Op maandag 21 januari hebben 
zij een gesprek. Het is niet bekend met welke doel de ouders een gesprek hebben met de gemeente.  
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Momenteel ligt de vraag welke rol de MR had kunnen hebben in de besluitvorming en ondersteuning van directie hierbij 
en op welke manier er gecommuniceerd had moeten worden naar ouders. Het proces naar besluitvorming was erg kort 
om de communicatie goed te regelen. Dit had ook met de bouw te maken. Voor een te nemen besluit moest gewacht 
worden op informatie. Verder heeft het besluit te maken gehad met het voorkomen van het ‘’uit huis plaatsen’’ van 
verschillende groepen.  Belangrijk blijft dat er spoed gezet wordt achter de nieuwbouw.  

Lastig op dit moment is dat de ouders de MR niet benaderd hebben in dit probleem. Sonja gaat de ouders van de groep 4 
benaderen met de vraag of de MR alsnog kan helpen om dit probleem op te lossen. De ouders kunnen de MR dan 
contacten per mail.  

Op de volgende vragen moet nog antwoord komen: Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Hoe kunnen we 
ouders laten weten dat zij bij de MR terecht kunnen voor dit soort vragen? 

• Hoe het op dit moment met Emmy gaat.  

Het behandeltraject is in een afrondende fase. Het na traject zal nog een lange tijd voortduren. Louise en Vic nemen de 
taken van Emmy over. Vic is iedere maandag op De Leilinde aanwezig om zaken met Louise door te spreken. Update over 
Emmy en de vervanging wordt gecommuniceerd met ouders.  

• Audit De Leilinde.  

Op 14 december heeft er op De Leilinde een nulmeting plaatsgevonden vanuit de Stichting. Hierover is een positief 
rapport geschreven, met wel een aantal aandachtspunten. Op 25 januari is de Audit op de Knotwilg. De rapportage 
hierover worden, zodra deze binnen is, besproken met de MR. 

• De folder van Cito: dit is een folder waarin verschillende grafieken worden getoond en uitgelegd.  

Vic gaat met de intern begeleiders in overleg of we a.d.h.v. deze folder een op de school toegeschreven folder kunnen 
samenstellen. Vic is bang dat, als we de folder van Cito uitdelen, er meer vragen ontstaan dan dat er verduidelijking 
optreedt. Dit komt voort uit het feit dat binnen onze school de functioneringsniveaus niet worden besproken. Mogelijk 
vinden ouders deze vraag wel van belang. Juist de functioneringsniveaus zijn begrijpelijk voor ouders. 

• Begroting 

De begroting voor aankomend schooljaar is opgemaakt en gestuurd naar het bestuur. Er is nog geen bericht of dit 
goedgekeurd is. Ook komt er een bestuursformatieplan volgens andere criteria. Dit kan gevolgen hebben voor de 
begroting en formatie op onze locaties.  

 
MR Vergadering  
 

Notulen en actielijst MR vergadering   

- Notulen MR vergadering 27 november 2018. Aanpassingen zijn doorgegeven, de notulen worden aangepast. 

- Actielijst bespreken voortgang gedeelte MR vergadering. Margreet beheert beide mailadressen tot er een secretaris is. 

- Voorstellen MR 

In de bijlage een voorstel voor een geactualiseerde versie hiervan voor de websites.   

 

Jaarplan en andere te bespreken zaken na de avond met de AOb op 8-1-2019 

- De AOb avond is door MR leden als positief ervaren. Het gaf een duidelijk beeld wat de taken zijn van de MR. Het 
cursusmateriaal is nogmaals opgestuurd en zal verdeeld worden onder de MR leden. 

- In de gestuurde stukken is een concept jaarplanning meegezonden. Aanpassingen zijn doorgegeven, jaarplanning wordt 
aangepast.  

 

(Nieuwe) data en invulling: 

12 maart: Arbo veiligheidsplan, formatie, taakbeleid 

14 mei: presentatie formatie (indien mogelijk/nodig), voortgang 

18 juni: indien nodig zal deze vergadering doorgaan, invulling wordt nader bepaald. 

Een extra vergadering op 9 juli: schoolplan, jaarplan, schoolgids en afsluiting van het jaar 
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Begroting 2019 

Vic stuurde de begroting toe van De Knotwilg (als geheel), De knotwilg en De Leilinde apart. 

Wel met de volgende kanttekeningen: 

- Dit zijn geëxporteerde bestanden vanuit een door OPOPS nieuw aangeschaft softwarepakket Caspisci 

- Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we werken met een nieuw verdeel model (allocatiemodel). 

- Er ontstaan dus nog herverdeeleffecten per nieuwe schooljaar, waardoor deze begroting niet betrouwbaar is. 

- Nadat De GMR en de Raad van Toezicht het allocatiemodel hebben geaccordeerd (in de planning staat maart 2019) 
kunnen we als scholen aan de slag met de begroting, formatie, etc. 

- Tot slot staat er nog een fusie met Alblasserdam op stapel. 

- Kortom; er zijn nog allerlei factoren die en rol gaan spelen. 

 

Vic lijkt het verstandigst om de begroting, waarmee we uiteindelijk gaan werken, te bespreken. De MR stemt in met dit 
voorstel. De begroting komt terug op een volgende vergadering. Datum wordt nog bepaald.  

Er is behoefte vanuit onze MR omtrent scholing over de begroting (begrijpen). De vraag is of andere MR’en hier ook behoefte 
aan hebben. Pieta vraagt dit na bij Renée (voorzitter GMR). Wellicht kan de scholing gezamenlijk plaatsvinden. 

 

GMR (Sonja en Pieta) 

Sonja en Pieta delen de ontwikkelingen vanuit de GMR met de MR leden. 

• Tijdens de laatste vergadering werd er vooral gespard over ontslagbeleid, werkgelegenheidsbeleid en mobiliteit (welke 
plussen en minnen voor ouders en leerlingen). Dit wordt gebundeld om toe te werken naar de fusie. In juni wordt 
besloten of de fusie doorgaat. Dan is er tot januari de tijd om dit verder voor te bereiden. 

• Donderdag 17 januari is er een nieuwe GMR vergadering. O.a. de begroting staat op de agenda. Het punt van begroting is 
erg lastig. Er is namelijk een overschrijding en wordt toch goed gekeurd. Momenteel wordt er veel geld besteed aan o.a. 
de Audit en HR manager met als doel om niet onder curatele te komen van de inspectie. 

 

Rondvraag  

Pieta en Ellen: Willen hun taken neerleggen na de vergadering van maart. Nadieh en Dianne zouden de MR taken willen 
overnemen. Aan Vic moet gevraagd worden of dit halverwege het schooljaar mogelijk is. Voor Melanie moet een vacature 
komen. Zij stopt met haar MR taken vanaf het nieuwe schooljaar.  

Erin: Voorstel van Erin om het Via4 systeem uit te leggen aan de oudergeleding. Dit zal worden ingepland in het MR vooraf 
overleg van maart of mei. 

Sonja: Staking, of er al meer bekend is over deelname en invulling. De personeelsgeleding heeft hier verder nog niets over 
gehoord.  

 

Ruimte voor korte vragen/mededelingen  

Mailadres MR.obsknotwilg@gmail.com wachtwoord delen met MR leden. (Margreet) 
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Actielijst 

Kenmerk Omschrijving actie Door Datum 

1 Uitwerken notulen vergadering maart Margret 12-03-2019 

2 Laten publiceren notulen 27 november 2018 op de 

website 

Margreet 22-01-2019 

3 Aanpassen jaarplanning Marieke 22-01-2019 

4 Laten publiceren ‘’voorstellen MR’’, jaarplanning, 

jaarverslag, huishoudelijk regelement 

Marieke 22-01-2019 

5 Vervolg/aanpassing informatiefolder ‘’Cito 

informatiefolder voor ouders’’  

Vic 12-03-2019 

Overlegvergadering 

6 Invulling rol secretaris Iedereen  

7 Vraag over scholing bij GMR Pieta 17-01-2019 

8 Update Emmy en taakovername communiceren met 

ouders 

Vic 12-03-2019 

9 Vacature voor Melanie nieuwe schooljaar 

Opstellen functieprofiel MR lid  

 

Margreet  

 

12-03-2019 op 

agenda 

10 Overleggen met Vic over leden personeelsgeleding MR  Margreet Zsm  

11 Datum vaststellen bespreken begroting Iedereen 12-03-2019 

 

Besluitenlijst 

Kenmerk Besluit Genomen op Door 

    

    

 


