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Uitgenodigd 

Piet Wessels (vz/penningmeester) 
Irene Piket (secretaris) 

Jacqueline van den Bosch 
Maaike van Es 
Ron van der Slot 

Suzanne van Steenbergen 
Shanti Udo de Haes 

Kim de Winter  
 

Elske van Eenbergen 

Diana van der Graaf 
 

Esther van der Linden 
Monique Piso 

Verslag:  
Kim de Winter 

Volgend overleg: 
15 november 2021 
Tijd: 20.00 -21.30 uur 

Locatie: Rembrandt 

 
 

1. Opening, welkom en mededelingen 
• Piet heet de nieuwe leden Shanti en Kim welkom  
• Suzanne sluit vandaag voor de laatste keer aan 

• Piet neemt deze vergadering de voorzittersrol over van Suzanne 
• Ron meldt dat hij eerder de vergadering zal moeten verlaten 

• Maaike neemt de rol van Paola binnen de personeelsgeleding in de 
MR tijdelijk waar. Bij geen andere geïnteresseerden, zal Maaike deel 
blijven nemen aan de MR; dit kan op basis van het feit dat er een 

periode afwezigheid tussen haar vorige deelname aan de MR en de 
eventuele nieuwe deelname zit.  

 

 
2. Punten en stukken directie 
a. Stukken NPO  (Nationaal Programma Onderwijs) 

Vragen vanuit de MR zijn gesteld aan Esther en Monique. Hieronder 
een opsomming van de vragen en antwoorden. 

 
Zijn ouders betrokken bij de resultaten van de scan? In hoeverre 
moeten ouders betrokken worden bij een scan? 

Niet alle ouders zijn betrokken: scholen baseren de scans op de 
eigen interne schooldata. Intensieve betrokkenheid van ouders is 

niet de bedoeling hierbij, vooral de betrokkenheid vanuit het 
personeel. Bij individuele situaties die haken aan NPO zijn ouders 

uiteraard wel (indirect) betrokken. De personeelsleden zijn 
betrokken tijdens  een studiedag, per bouw zijn er toen plannen 
ingediend. De directie blijft alert op het verschil tussen de bedoeling 

van de NPO middelen (inzet op leerlingniveau) en de 
werkdrukverlagende middelen (inzet op personeelsniveau). 



 

De balans tussen de vermelde aandachtsgebieden vanuit de scan 
lijkt niet overeen te komen met de vermelde uitgaven in de excel. 

1. De vier genoemde gebieden komen niet terug in de excel.  
Esther en Monique geven aan dat: 

a. er keuzes gemaakt moeten worden in welke 

gebieden eerst moeten worden aangepakt (prioritering 
op basis van het schoolplan, te weten metacognitie en 

zelfregulerend leren + feedback). 
b. vanuit het team en de eigen ervaringen het niet 
haalbaar is om met alles tegelijk aan de slag te gaan 

(risico op ‘overvoerd’ worden) 
c. er geen mankracht is om iemand het project NPO 

te laten coördineren 
d. de uitgaven van de NPO gelden in samenspraak 
met PPO regio Leiden en de gemeente Oegstgeest 

moeten worden afgestemd 
e. het lastig is om sommige zaken uit te voeren 

vanwege het algehele personeelstekort in het 
onderwijs 

f. het team aangeeft de klas niet teveel ‘uit handen’ 
te willen geven aan ingehuurde externen vanwege het 
belang van het groepsproces  

g. de ervaring leert dat de kinderen het meest 
gebaat zijn bij terugkeer naar de oude sociale 

structuren (klassendoorbrekend werken/vieringen) en 
dat dit primaire proces voorrang heeft  

 

 
2. Zowel het worddocument als excel met de verwachte uitgaven is continu 

onderhevig aan veranderingen (is een groeidocument). De prioritering is terug te 
lezen in het worddocument, en niet zozeer in de excel.  
 

Het lijkt op basis van de stukken dat er minder ondersteuning voor de 
Willibrord gaat zijn dan voor de Rembrandt. Klopt dit?  De (verdeling van 

de) inzet is nog in de bespreekfase en daardoor nog niet duidelijk. De 
keuze voor de interventies in het algemeen zijn bepaald op de behoeften 
per locatie.  

 
Wat houdt de extra begeleiding van nieuwe collega’s in?  

De extra ondersteuning van de nieuwe collega’s vindt plaats op woensdag 
door Elske. In dit kader meldt Monique dat er ook gestart gaat worden met 
een pilot met het vervangingsfonds, mentor-on-the-job, waarbij er extra 

ondersteuning gaat plaatsvinden.  
 

De MR leden adviseren tot slot om de ouders te betrekken bij de 
evaluatie/monitoring van de effecten van de NPO gelden. Daarnaast is de 
vraag of de inzet van de gelden verantwoord dient te worden en zo ja, 

hoe.  
Esther en Monique geven aan dat de evaluatie van de gelden moeilijk 

meetbaar zal zijn, vanwege de aard van de interventies. Effectmeting zal 
vooral plaatsvinden in de vorm van observaties en toegenomen kennis 



door scholing. Verantwoording van de gelden naar het ministerie zal 

plaatsvinden, maar daar zijn geen richtlijnen voor afgegeven.  
 

Overleg NPO gelden met gemeente Oegstgeest 
Esther en Monique geven aan de scholen in Oegstgeest in overleg hebben 
aangegeven dat de NPO gelden die de gemeente heeft ontvangen ingezet 

mogen worden ten behoeve van de VVE (Vroeg- en voorschoolse educatie) 
en jeugdzorg.  

 
Verzoek tot instemming MR NPO plan op hoofdlijnen 
De MR stemt in met de opzet van het NPO programma, met het verzoek 

aan directie dat de MR een update van de stand van 
zaken/groeidocumenten in word en excel krijgt.  

 
 

b. Stukken AVG (Alg. Verordening Gegevensbescherming) 

De stukken die gedeeld zijn, zijn opgesteld in samenwerking met de 
FG (functionaris gegevensbescherming) en zijn ter instemming van 

de MR.  
 

Opmerkingen in dit kader:  
• Advies van de MR is om goed vast te leggen dat er naast 

digitale ook fysieke opslag is van persoonsgegevens (denk 

aan lijstjes met noodnummers voor schoolreis bijvoorbeeld).  
• Advies van de MR is om alle formulieren (zoals 

intakeformulieren) goed na te lopen op AVG wetgeving  
• Advies van de MR is om goed na te gaan in hoeverre ouders 

geïnformeerd moeten worden over de transitie naar de 

nieuwe regels. 
• Besproken is dat menselijk handelen de crux is in AVG. 

Bewustwording van het doel van data verzamelen en plek van 
opslag van data is essentieel hierin.  

 

Verzoek tot instemming MR documenten AVG 
De MR stemt in met de documenten AVG.  

 
 

c. Overige stukken:  

1. Werkverdelingsplan  
Het verzoek tot instemming van de PMR inzake het 

werkverdelingsplan volgt nadat het team akkoord is met het 
plan.  

 

2. Aanmeldprocedure 
De aanmeldprocedure is ter informatie verstrekt aan de MR. 

De directie heeft het aannamebeleid (Oegstgeest breed) 
toegelicht; deze is aangepast op basis van wetgeving. 
Scholen zijn vrij om zelf plaatsingscriteria te bepalen. 

Monique meldt dat loting aan de orde blijft vanwege het hoge 
aantal aanmeldingen.  

 



3. Managementrapportage sept ‘21 

Dit document is ter informatie gedeeld met de MR. Hierover 
zijn geen vragen.  

 
4. Ingekomen brief d.d. 8 sept 
Dit document is ter informatie gedeeld met de MR. Hierover 

kunnen geen mededelingen worden gedaan.  
 

5. Arbeidsmarkt 
Er vindt uitwisseling van gedachten plaats over de 
arbeidsmarktproblematiek. Esther en Monique geven aan dat 

er meerdere LIO stagiaires zijn, dat er overwogen wordt om 
boventallig personeel aan te nemen en nieuwe collega’s 

langer te laten meedraaien voordat ze voor de groep gaan. 
Andere opties die genoemd worden, worden meegenomen 
door directie (o.a. bevragen ouders met 

onderwijsbevoegdheid voor tijdelijke/beperkte inval). Verdere 
suggesties in de toekomst zijn altijd welkom.  

 
W.v.t.t.k  

Advies van de MR is om ouders te informeren over de nieuwe regels 
rondom quarantaine en coronamaatregelen. Esther geeft aan dit te zullen 
doen en geeft tegelijkertijd ook aan dat er voor het onderwijs nog geen 

hele duidelijke richtlijnen zijn afgegeven (protocol PO raad ontbreekt 
nog).  

 
 
3. Notulen/actielijst MR 14 juni  

 De notulen worden vastgesteld. Nieuwe acties zijn vermeld in het 
overzicht.  

 
 
4. Rondvraag 

• Het bestuur krijgt twee vacatures: penningmeester en secretaris. 
Reglementair zorgt de MR voor een afvaardiging in de 

sollicitatiecommissie:  
1 ouder en 1 personeelslid. De MR leden gaan in onderling overleg 
bekijken wie zullen aansluiten.  

• Voorstel is om de de geplande vergadering van MR en bestuur te 
combineren met een voorbereidend overleg voor de sollicitaties bestuur. 

Afhankelijk van de uitkomst van het voorstel, bekijken wie deelneemt 
• Wijzigen vergaderdatum 22 nov naar 15 nov i.v.m. afwezigheid Diana 
• Evaluatie van MR Academie lidmaatschap: allen zien hierin de meerwaarde 

vanwege de nieuwe leden die toegetreden zijn en de te verwachte 
toevoeging van actuele thema’s (zoals NPO en AVG). 

 

 

 

 



Acties 

Contact zoeken met OPR om op de distributielijst van de 
nieuwsbrief te komen 

Irene  15APR21 

Opnemen als vaste agendapunten: NPO + AVG Piet  20SEP21 

Verandering vergaderdatum 22 nov naar 15 nov  Allen 20SEP21 

Navragen MR met bestuur 11 oktober: combineren 

overleg tot voorbereidend overleg sollicitatieprocedure 
bestuur. Vervolgens deelname MR leden bepalen. 

Piet  20SEP21 

Map maken met instemmingen op datum notulen; 

eventueel navraag bij bestuur voor uitwisselen good 
practice 

Irene 20SEP21 

Datumprikker voor borrel ter afscheid van Suzanne Irene/Piet  20SEP21 

 

Afspraken: 
 

Wat Wanneer 

Als je afwezig bent, wel graag je input op de stukken doorgeven  17SEP18 

Bij overleggen MR-bestuur tenminste 2 personeel en 2 ouder 

vertegenwoordiging aanwezig. Bij voorkeur verspreid over de 
locaties  

19NOV18 

Notulen worden naar Esther/Monique gestuurd met het verzoek om 
nadat ze hem zelf hebben gelezen deze door te sturen naar het team  

01JUL19 

Vergadering begint voortaan om 20.00 04NOV19 

We blijven de mogelijkheid van Meets gebruiken als een goed 

alternatief voor fysieke vergaderingen 

14SEP20 

Vergaderingen duren in principe 1 1/2 uur 14SEP20 

 


