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Notulen MR-vergadering 28 juni 2019 
 
Oudergeleding:  Maarten (vrz.) en Willemijn 
Personeelsgeleding:  Marietje (notulen) 
Gast:    Frank (directie) 
Afwezig:   Erika 
Tijd:   09.00 - 11.00 
Locatie:   directiekamer 
  
  
1. Opening vergadering 
2. Vaststellen notulen en doornemen actielijst vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering zijn met een aantal kleine aanpassingen aangenomen 
en worden door Marietje online geplaatst. 

3. Ingekomen en uitgegane stukken 
Er zijn diverse mails van ouders binnengekomen, voornamelijk naar aanleiding van de onrust 
in groep 6 met daarnaast een aantal algemene punten.  
 
Groep 6 
In groep 6 heeft dit jaar een leerkracht uit de flexpool gewerkt. De directie heeft besloten 
haar aanstelling op de Bosschool, niet te verlengen. Dit heeft eerst onrust in het team 
gegeven en later ook onder ouders en leerlingen. Stichting Tabijn is vanwege de onrust 
betrokken bij dit proces.  
 
Donderdagochtend 27-06-2019 heeft Frank op verzoek van een ouder een gesprek gehad 
met de ouders van groep 6 naar aanleiding van de op school ontstane onrust die woensdag 
tot een hoogtepunt kwam. Hans Groot en Marjan Plazier (de algemene directie van Tabijn) 
waren bij dit gesprek aanwezig. Op dinsdag 2 juli aanstaande, is de MR bij Tabijn uitgenodigd 
“in het kader van de onrust die is ontstaan op de school en om een breed beeld te krijgen”, 
aldus de uitleg bij de uitnodiging. 
De algemene directie heeft aangegeven dat zij daarna over hun besluitvorming zullen 
communiceren. De school, het team en de ouders wachten dat bericht af.  
 
Ongeacht de verdere besluitvorming van de algemene directie, zal volgend schooljaar 
ingezet worden op een professionaliseringstraject van het team onder leiding van een door 
Tabijn aangestelde coach.  
In reactie op de vragen en zorgen die ouders bij de MR hebben neergelegd, deelt de MR de 
zorgen en verontwaardiging over de gang van zaken. Wel ondersteunt de MR de motivatie 
van de directie om vanuit privacyoverwegingen geen verdere uitleg te geven over het 
vertrek van de leerkracht van groep 6. De eigen keuze van de leerkracht uit groep 1/2 
betreurt de MR.  
 
Willemijn geeft aan graag eerder op de hoogte te zijn gebracht van de onrust in de school. 
De MR had, zonder de privacy van betrokkenen in het geding te brengen, als orgaan wel 
duidelijker procesmatig kunnen meedenken en daarmee mogelijk draagvlak kunnen 
vergroten. Maarten geeft aan dat geconcludeerd mag worden dat de communicatiestrategie 
van de directie om dingen “klein te houden”, gefaald heeft en dat dit de 3e keer is in zijn 6 
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jaar medezeggenschap dat een situatie escaleert. Hij herhaalt wederom zijn oproep tot 
transparante en proactieve communicatie vanuit de directie. In dit geval had bijvoorbeeld 
naast de formele berichtgeving over de formatie richting alle ouders op Social Schools, een 
begeleidende mail met meer aandacht voor het verlies van twee goede leerkrachten, 
wenselijk geweest. 
  
Formatie 
De formatie is per mail goedgekeurd door de personeelsgeleding. De oudergeleding had 
conform de WMS daarover ook geïnformeerd moeten worden. De berichtgeving op Social 
Schools kwam voor de oudergeleding als een verrassing en was daarmee voorbarig. 
 
Andere punten die door ouders per mail waren ingebracht:  
Draaiboek schoolfeest/Feestcommissie 
Omdat juf Desirée ziek was op de dag van het schoolfeest, is op de dag zelf door collega’s en 
ouders geïmproviseerd en is het een mooi feest geworden. De MR is gevraagd om aan te 
sturen op een draaiboek voor festiviteiten of een feestcommissie om de continuïteit te 
waarborgen in geval van ziek en zeer.  
Dit is echter geen taak van de MR, maar hoort in de Ouderraad. Het signaal van ouders dat 
de OR het afgelopen schooljaar maar weinig bijeen is gekomen, baart de MR zorgen, maar 
het is niet de taak van de MR om de OR aan te sturen.  
 
Vakantierooster 
Verschillende ouders hebben gevraagd het vakantierooster gelijk te trekken met dat van 
middelbare scholen, vooral ten aanzien van de meivakantie. SOVON (BSG, Willem Blaeu, 
Murmellius) en het PCC hanteren komend schooljaar een meivakantie van woensdag 22 april 
tot woensdag 3 mei; een periode van 2 halve weken en één hele schoolweek. Mede omwille 
van wettelijke bepalingen rond het maximumaantal ‘niet-volledige schoolweken’ hanteert 
De Bosschool de meivakantie in twee volledige weken, van maandag 27/04/2020 tot vrijdag 
08/05/2020.  
De studiedagen worden op dit moment afgestemd met de betrokken externe organisaties en 
de planning volgt zo snel mogelijk.   
 
Pestprotocol 
Naar aanleiding van een eerdere klacht over pesten op school, die geëscaleerd is naar Tabijn, 
wil de MR het functioneren van de interne klachtenregeling en het pestprotocol volgend jaar 
evalueren met tot doel deze aan te passen waar nodig, maar sowieso meer zichtbaar te 
maken door het op Social Schools te plaatsen in plaats van alleen in de schoolgids. 
 
Toegankelijkheid van de MR 
Om de MR toegankelijker te maken is besloten om bij de aankondiging van de MR-
vergaderingen, het mailadres van de voorzitter toe te voegen en een eigen MR-profiel aan te 
maken op Social Schools. Dit naar aanleiding van een opmerking van een ouder die het 
algemene MR-mailadres drempelverhogend vindt voelen. 
  

4. Informatie/punten vanuit de directie 
- Concept Werkverdelingsplan De Bosschool   Instemming personeelsgeleding 

De PMR gaat akkoord met het voorgestelde werkverdelingsplan.  
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Gezien de volle agenda is besloten onderstaan de documenten gezamenlijk per mail van 
feedback te voorzien en in de eerstvolgende vergadering in het nieuwe schooljaar te zullen 
behandelen. Het vakantierooster is via Social Schools gecommuniceerd en online gezet en de 
studiedagen zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. 
 
Wegens tijdgebrek verschuiven we de bespreking van de volgende documenten naar de 
volgende vergadering:  

- Schoolplan 2019 – 2023    Instemming 
- Concept schoolgids 2019 – 2020   Instemming oudergeleding 

 
5. Informatie / punten vanuit de GMR / OR  

 
6. Informatie / punten van de IB-er 

Nvt 
 

7. Informatie / punten vanuit de personeelsgeleding 
 

8. Informatie / punten vanuit de oudergeleding 
 

9. Rondvraag 
Maarten spreekt, in het belang van de school, zijn zorg uit over het MT (Frank, Erika en 
Desiree) die op het moment alle drie onder vuur liggen. 
Tevens uit hij zijn zorgen over een vermeende tweedeling in het team en de onrust bij de 
ouders. 
 
Voor het volgende schooljaar hebben we de volgende (vergader)data afgesproken:  
2 september  aankondiging vacante MR-plek en oproep tot aanmelden tot uiterlijk 12 

september 
13 september MR-vergadering (9-11 kantoor) 
1 november  MR-vergadering (9-11 kantoor) 
31 januari  MR-vergadering (9-11 kantoor) 
27 maart  MR-vergadering (9-11 kantoor) 
15 mei  MR-vergadering (9-11 kantoor) 
 

10. Sluiting 
  
 
Actiepunten: 

Uit vergadering Onderwerp Wie Gesloten op 

18 jan. 2019 Inschrijven MR cursus Maarten  

18 jan. 2019 Artikel 8 WMS als linkje op de website Marietje 28 juni 2019 

18 jan. 2019 Uitleg schrijven over taken MR Maarten  

18 jan. 2019 Definitieve stappenplan noodinval zoals 
geadviseerd door de MR plaatsen op website  

Frank/ 
Marietje 

28 juni 2019 

28 jun. 2019 MR account Social Schools  Marietje  



 
 

4 

 

 

28 jun. 2019 Zilveren Maan en Pestprotocol opnemen in de 
schoolgids  

Frank  

28 jun. 2019 Notulen vergadering januari en juni online 
plaatsen. Bericht op Social schools om dit aan te 
kondigen 

Marietje 28 juni 2019 

28 jun. 2019 Informeren naar het aantal vergaderingen en 
functioneren van de OR 

Frank  

28 jun. 2019 Social Media protocol online plaatsen  Marietje 28 juni 2019 

28 jun. 2019 In verband met het aflopen van de termijn per 1 
oktober 2019, concepttekst voor oproep nieuwe 
MR-geïnteresseerden voorbereiden. 

Maarten  

28 jun. 2019 Schoolplan 2019 – 2023 (Instemming MR vereist) 
 

Allen  

28 jun. 2019 Concept schoolgids 2019 – 2020 (Instemming 
oudergeleding vereist) 

Willemijn, 
Maarten 

 

 

 

 


