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MR vergadering Agenda 

Datum Woensdag 13 maart 2019 (verzet van 

donderdag 28 februari 2019) 

Aanvang 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats ’t Bossche Hart 

 

 

1. Opening 

Arjan is afwezig. 

 

 

2. Notulen vorig overleg 

10 januari 2019. 

De notulen zijn akkoord en worden vastgesteld. 

 

 

3. Mededelingen vanuit school 

a. “Vinger aan de pols”: pesten en “klimaat”, verkeersveiligheid. 

Ten aanzien van pesten en klimaat is er wat verhoogde onrust in groep 4/5. Er is 

al met enkele leerlingen en ouders een gesprek geweest. Maar het concentreert 

zich niet tot een bepaalde leerling(en). Het is een grote groep, 33 kinderen. Bij de 

bovenschoolse directie is er een verzoek ingediend voor meer ondersteuning in de 

klas. De onderwijsassistente, Engelien, heeft extra uren gekregen voor op ’t 

Bossche Hart (5 hele ochtenden i.p.v. 5 halve ochtenden). 

De OK-week is onlangs geweest. Enkele ouders zijn aangesproken op hun foute 

verkeers-/parkeergedrag, terwijl de insteek is om goed gedrag te belonen. Het 

project wordt verder geëvalueerd en bekeken hoe hier in het vervolg beter mee 

om te gaan. 

b. Formatie. 

Helma staat nog voor 3 dagen op de formatie. Verwachting is dat zij helaas 

afgekeurd zal worden. Volgens de begroting is er ruimte voor 0,9925FTE.  

De vacatureronde mobiliteit is reeds geweest. Omdat Helma op dit moment nog 

op de formatie staat, is een vacature geplaatst voor 2 dagen. Hierop heeft 1 

kandidaat gereageerd, maar die vond de functie niet passend.  

In april is de sollicitatieronde voor de flexpool. Wellicht is er dan meer duidelijk 

over Helma, zodat een andere vacature geplaatst kan worden. 

In de begroting is ook nog ruimte voor onderwijsassistenten, die ingezet zullen 

worden voor het nieuwe unit-onderwijs. 

c. Opbrengsten. 

Agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

d. Schoolondersteuningsprofiel. 

Het schoolondersteuningsprofiel is besproken. Arjan heeft bij afwezigheid 

aangegeven dat hij in de basis akkoord is met het plan, maar dat hij het op 

sommige punten te idealistisch geschreven vindt. Antoinette en Jan geven aan dat 

de werkelijkheid overeenkomt met het plan en dat ieder daarbij zijn eigen 

kwaliteiten inzet. Niels bespreekt de SOP nog met Arjan. 

e. Toegevoegd tijdens de vergadering: Werktijdfactor vanaf schooljaar 2019/2020. 

’t Bossche Hart hanteert de volgende werktijdfactoren: 

ma, di, do, vr: 0,2125 

wo: 0,15 

De Borgesiusstichting heeft bepaald dat de werktijdfactor gelijk wordt verdeeld, 

dus iedere dag 0,2. Dit levert problemen op voor onze school ten aanzien van de 

werkverdeling zoals die er nu is. Het kan betekenen dat er werk tussen collega’s 

moet worden overgedragen en wanneer dit niet gebeurt, een collega minder 

salaris krijgt voor hetzelfde werk. 
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Binnen het team is besproken om daarom over te gaan naar een gelijke 

dagenrooster. Het rooster zou dan als volgt er uit kunnen zien: 

 Ochtend: 08:30 tot 12:00 

 Middag: 13:00 tot 15:00 

Hierdoor ontstaat er ruimte in het werkrooster om van 15:00 tot 16:00 lessen 

voor te bereiden voor de volgende dag. Zeker voor het unit-onderwijs, waar er 

meer passend onderwijs is, is dat wenselijk. Daarnaast geeft het de kinderen 

meer structuur. Van een gelijke dagenrooster is het nog maar een kleine stap 

naar een continurooster. Dit behoeft dan ook nog wat praktische invullingen.  

Aan de MR wordt gevraagd wat hun standpunt is ten aanzien van een gelijke 

dagenrooster en/of continurooster. Vanwege de afwezigheid van Arjan bespreekt 

Niels dit nog met hem en koppelt dit eind maart terug. 

 

 

4. MR 

a. Reactie vragen begroting. 

Jan heeft nog geen reactie ontvangen op zijn vragen omtrent de begroting. Hij zal 

er voor zorgen dat er een reactie is voor de volgende vergadering. 

b. Jaarplan / schooldoelen (follow-up). 

De focus licht nu op het unit-onderwijs.  

c. Clustervorming (follow-up). 

Vanwege de vele wisselingen op directieniveau bij de andere scholen binnne het 

cluster, zijn hier geen ontwikkelingen in. 

d. Verkiezing (ouderengeleding). 

Arjan heeft zich herkiesbaar gesteld. Niels levert Jan een stuk tekst aan waarin de 

verkiezing wordt aangekondigd en die in de nieuwsbrief geplaatst kan worden. 

e. GMR: bezoek GMR, bijeenkomst 18 maart, overige mails. 

De GMR zal verzocht worden om 18 april aan te sluiten. 

Antoinette gaat naar de bijeenkomst op 18 maart. 

Er is geen animo voor een MR-cursus. 

 

 

5. Rondvraag 

 

 

6. Sluiting 

 

 

 

 

Overige vergaderingen 

18 april 2019 

13 juni 2019 

 


