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Besluiten / afspraken MR-vergadering CBS de Brandaris d.d. 7 maart 2019 

 

Aanwezig:  Els Reichart, Erica Prenen, Marjolein Venema (allen personeelsgeleding), 

Merel Koelewijn en Marcel den Heijer (oudergeleding).  

Tijdelijk (extern) voorzitter: Jan Postma 

Tijdens de overlegvergadering: Leon Dijcks.  
 

Afwezig:          Carlien Broers   (afgemeld wegens ziekte)     
 

 
     
Deel 1:  De overleg vergadering 

 

De directeur geeft een toelichting op de procedure en planning van de totstandkoming van 

het werkverdelingsplan en het schoolplan (zie ook de hand out die de directeur ter 

vergadering heeft uitgereikt, bijlage 1) 

1. Het werkverdelingsplan:  

 De directeur heeft een eerste concept gemaakt, dat op korter termijn 

besproken wordt in het MT. Daarna zal het concept aan het team en de MR 

worden toegezonden (planning 15 maart). Alle personeelsleden kunnen 

reacties bij het conceptplan indienen bij de directeur. Dit dient voor 1 april 

(schriftelijk) te gebeuren. Op 8 april zal de directeur een voorgenomen besluit 

kenbaar maken aan het team en de MR.  Op een ingelaste overlegvergadering 

met de MR op 16 april  zal een eerste overleg over het voorgenomen besluit 

m.b.t. het werkverdelingsplan plaatsvinden. Op 14 mei zal voor de tweede 

maal overleg plaatsvinden met de MR. 

 Het werkverdelingsplan behoeft instemming van de PMR. Voorwaarde is 

draagvlak bij het team. De directeur en de PG komen overeen dat dat 

draagvlak er is als 2/3 van de teamleden zich in het werkverdelingsplan 

kunnen vinden. 

 Om dit vast te stelling zal er een schriftelijke stemming plaatsvinden in de 

periode van 16 – 21 mei. 21 mei sluit de stemming.  

 

2. Het schoolplan: 

 Begin maart heeft een eerste teambijeenkomst over het schoolplan, onder 

leiding van een externe deskundige plaatsgevonden. 

 Op 27 maart zal het schoolplan op een studiebijeenkomst verder uitgewerkt 

worden. 

 In april wordt het schoolplan verder vorm gegeven. 
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 In de MR-vergadering van april zal de stand van zaken t.a.v. het schoolplan 

besproken worden. Dan zal ook worden afgesproken hoe het overlegtraject 

met de MR verder wordt vormgegeven.  

  

3. Feitelijke formatie schooljaar 18 – 19: 

 156 ambulante uren: directeur (40 uur), 4 boco’s (20 uur), 2 IB-ers ( 48 uur), 

cultuur coördinatie ( 8 uur), ICT (8 uur), gymnastiek (32 uur). 

 Conciërge 40 uur; 

 Administratieve ondersteuning 6 uur; 

 Leerkrachten met onderwijstaken voor 15 groepen (niet het hele jaar). 40 uur 

per groep. 

Deel 2: Interne vergadering MR 

 

4. Vaststelling concept verslag van de vergadering van 7 januari 2019.  

De tweede bullet bij punt 6 wordt geschrapt. Hierna wordt het verslag vastgesteld. 

Jan mailt het naar Leon, met het verzoek het op de website te zetten. 

 

5. Advies t.a.v. de schoolbegroting 2019. 

Er enig beraad wordt besloten geen advies uit te brengen. De overwegingen hierbij 

worden in een notitie aan de directeur vastgelegd. Jan schrijft de notitie en laat die 

eerst een rondje langs de mr-leden maken en zendt de notitie daarna naar de 

directeur. 

 

6. Vaststelling van het Jaarplan MR 2019 

Er worden nog enkele kleine aanpassingen voorgesteld, waarna het jaarplan wordt 

vastgesteld. 

 

7. Werkafspraken ontwikkeling MR 

Dit punt is niet aan de orde gekomen gezien het tijdsbeslag van de voorgaande 

punten. Een ieder denkt voor de volgende vergadering na over de functie van 

secretaris en voorzitter en bereid het gesprek voor, zoals aangegeven in de agenda 

van 7 maart 2019. 

 

8. Rondvraag:   

 

 Evaluatie slobgelden: Jan zal Leon vragen hoe het rendement van de inzet in 

het schooljaar 19 – 20 wordt geëvalueerd. 

 Gedragscode ouders komt op de volgende verlegvergadering terug. 

 

Jan Postma 

11032019 
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