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Uitgenodigd 

Suzanne van Steenbergen (vz) 
Irene Piket (secretaris) 
Elske van Eenbergen 
Jacqueline van den Bosch 
Diana van der Graaf 
Ron van der Slot 
Paola de Leeuw 
Piet Wessels 
 

 

 

Marleen Peters 

Esther van der Linden 
Monique Piso 

Verslag: Diana van der Graaf 
Volgend overleg: 14 juni 2021  
Tijd: 20.00 -21.00 uur 
Locatie: via Google Meets 

 

 
1. Opening, welkom en mededelingen 

Geen mededelingen 

 

 
2. Kennismaken Marleen Peters 

Passend Primair Onderwijs – samenwerkingsverband in regio Leiden om te komen 

tot een zo dekkend mogelijk netwerk van ondersteuning in de regio. Een van de 

organisaties in deze samenwerking is de Ondersteuningsplanraad (OPR). De 

ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad en bestaat 

uit ouders en personeel van scholen uit het samenwerkingsverband. Via de OPR 

hebben zij instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. Marleen is onderdeel van deze OPR, in eerste instantie 

van de oudergeleding (namens de Kring) en binnenkort in de personeelsgeleding 

van de raad. In dit plan staan onder meer de afspraken van het 

samenwerkingsverband over de basisondersteuning. Dit is de ondersteuning die 

alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Ook staat erin welke leerlingen 

een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs en wat de verdeling van het geld 

is. Naast het instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van 

het ondersteuningsplan kan de OPR adviezen geven en onderwerpen aan het 

bestuur van het samenwerkingsverband voordragen en bespreken. 

 

Er komt nu een vacature beschikbaar in de oudergeleding van de OPR. Marleen 

doet een oproep om hier als de Kring in vertegenwoordigd te zijn/blijven.  

 

 
3. Mededelingen vanuit directie 

Geen specifieke mededelingen 

 

 

4. Toelichten stukken: 

• formatieplan 

• enquête 

• marap  



 

Het formatie plan is ter instemming. 

• Functieboek is een nieuw onderdeel voor de school. Is een verplicht document 

en heeft de directie toegevoegd aan het formatieplan, zodat het ook jaarlijks 

onder de aandacht komt. MR vraagt hoe directie dit functieboek wil inzetten. 

Directie geeft aan dat functieboek bovenal beschrijft welke functies er zijn 

binnen de school. Verschil tussen L10 en L11 is primair rondom de senioriteit 

die uitgeoefend wordt in combinatie met de invloed op het beleid op de school. 

L11 functies hebben een specialistische functie en hebben invloed op het beleid 

op de school. L10 kunnen ook daarnaast een specialistische functie hebben. 

• MR vraagt wat wij als school doen om PABO studenten aan de school te binden. 

Directie geeft aan dit voornamelijk via een LIO verbinding te doen, met een 

bijbehorende vergoeding. Daarnaast geven stamgroepleiders voorlichting op de 

PABO’s in Leiden en Den Haag rondom Jenaplan onderwijs. Ook geeft school nu 

in meer situaties toestemming voor het filmen tijdens het stage opdracht. MR 

adviseert ook om extra in te zetten op coaching en begeleiding van stagiairs en 

nieuwe jonge leerkrachten.  

• MR stemt in met dit formatie plan 

 

Vragen naar aanleiding van de MARAP 

• Naar aanleiding van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs adviseert de MR 

aan de directie om op algemeen niveau in gesprek te gaan met de belangrijkste 

voortgezet onderwijs scholen over hoe de aansluiting van het onderwijs op de 

Kring met het voortgezet onderwijs is. Welke dingen zien de scholen die goed 

aansluiten, en waar is meer werk nodig? 

Enquête 

• MR vindt het mooi om te zien dat het team meteen de resultaten heeft 

geïnterpreteerd en omgezet tot verbeterpunten bij een eventuele lockdown. 

Directie geeft aan dat deze verbeteringen nu ook gebruikt worden bij 

stamgroepen die virtueel les krijgen in quarantaineperiodes. Directie geeft aan 

de flexibiliteit van zowel ouders als team te waarderen, en zoekt ook de balans 

tussen de Corona actualiteit en lange termijn ontwikkeling, plannen en reflectie. 

Studiedagen gaan daarom bijvoorbeeld virtueel door. 

 

 
5. Notulen 8 februari: notulen zijn goedgekeurd 

 

 

6. Rondvraag 

• Overleg met bestuur op maandag 19 april. Piet, Ron, Jacqueline en Irene 

aanwezig.  

• MR wil graag aan directie vragen concreter te zijn welke alternatieven er zijn 

overwogen rondom het structureel niet invullen van dag(delen) met fysiek 

onderwijs als gevolg van Corona belemmeringen. En vraagt ook om de 

communicatie preciezer en duidelijker te doen. 

• Bestuur heeft alle nieuwe collega’s en collega’s in een nieuwe rol uitgenodigd 

voor een gesprek. MR vindt dit een mooi initiatief. 

• Elske gaat over twee weken met verlof, en zal de rest van dit schooljaar niet 

meer bij de MR aansluiten. Veel geluk Elske! 

  



 

Actielijst: 

Contact opnemen met OR rondom de jaarrekening 
=>jaarrekening is in voorbereiding, wacht nog op een aantal 

punten. Jaarrekening moet binnen 6 maanden na afsluiten van 

boekjaar (31AUG20) goedgekeurd zijn. Piet zal af en toe 

polsen. 

=>kascommissie wordt gevormd door Piet en Diana 

Piet 08NOV20 

Afstemmen met directie rondom beste 

distributiekanaal notulen MR 

Suzanne 25JAN21 

Social Schools versturen naar ouders met filmpje over de MR 

en wie we zijn en wat we doen 

Suzanne 30APR21 

Uitnodigen Marleen Peters om ons te informeren over 

de MR van Passend Primair Onderwijs 

Suzannne 30JAN21 

Contact zoeken met OPR om op de distributielijst van de 

nieuwsbrief te komen 

Irene via 

Marleen 

15APR21 

Bespreken met directie: alternatieven die zijn overwogen 

rondom niet geven van fysiek onderwijs in een aantal groepen 

agv corona restricties en communicatie naar ouders 

Suzanne en 

Ron 

15APR21 

 

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 

Vergadering van 14DEC20 wordt een MR only vergadering (zonder directie) 09NOV20 

 

 


