
 NOTULEN MR-OVERLEG  7 maart 2022 

 Locatie: Google Meet 
 tijd: 19.45 -22.00 uur 

 Aanwezig:  Piet Wessels, Shanti Udo de Haes, Jacqueline  van den Bosch, Maaike 
 van Es, Elske van Steenbergen, Ron Slots en Kim de Winter (notulen). 
 Afwezig m.k.:  Irene Piket 

 1.  Opening en mededelingen 

 ●  Mededelingen 
 Volgende keer wordt weer een fysieke vergadering. De directieleden kunnen 
 digitaal of fysiek aansluiten, dit bespreken we en laten we afhangen van de 
 onderwerpen. 

 ●  Stukken directie voorbespreken 
 We hebben de vragen geïnventariseerd voor de punten bij agendapunt 2. Zie ook 
 punt 2. 

 2.  Punten en stukken directie 

 Mededelingen/Stand van zaken 
 ●  Corona: 

 Corona blijft invloed hebben op de personele bezetting. Het blijft daardoor 
 lastig om ontwikkelingen structureel en duurzaam in te zetten. Er wordt 
 opgemerkt dat het met het versoepelen van de maatregelen wel erg 
 prettig is dat de ouders weer in de school kunnen komen en ook de 
 bouwen weer kunnen samenkomen. 

 ●  Arbeidsmarkt: 
 De arbeidsmarkt blijft nijpend, zeker met uitval van stamgroepleiders door 
 corona. De insteek is om bovenformatief in te zetten. Er is momenteel een 
 promotiefilm voor werving in de maak. Tevens wordt er geïnvesteerd in 
 het behouden van LIO stagiaires. 
 Er wordt gesproken over het structureel inzetten van gymvakleerkrachten 
 ter ontlasting van de stamgroepleiders (op dit moment op Rembrandt 
 vanuit werkdrukverlagende middelen), in het kader om niet te veel qua 
 opleiding te vragen van LIO stagiaires en personeel. 

 ●  Verkeerssituatie: 
 Met name de verkeersveiligheid bij de locatie Rembrandt is zorgelijk. 
 Kinderen lopen van het plein vrijwel meteen de straat op. Esther is in 
 overleg met de gemeente over oplossingen in dat kader. 

 ●  Verbouwingen: 
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 Bij locatie Willibrord worden de MB en BB toiletten vervangen, bij de KB 
 wordt er geschilderd en de vloeren vervangen. Op termijn wordt het dak 
 en het plein aangepakt. 
 Bij locatie Rembrandt worden de laatste vloeren vervangen, de doorgang 
 van de vervanging van de toiletten is nog onduidelijk. Op termijn wordt het 
 plein aangepakt. 

 ●  Doorstroom naar VO: 
 De doorstroom naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs verloopt heel 
 moeizaam. Er zijn erg grote wachtlijsten bij VSO scholen. 

 ●  Weerbaarheidstraining: 
 Vanuit de gemeente is er voor de scholen in Oegstgeest eenmaal per drie 
 jaar de mogelijkheid om een weerbaarheidstraining te volgen. De kosten 
 hiervoor worden voor een deel vergoed door de gemeente. Deze heeft drie 
 jaar geleden plaatsgevonden in de bovenbouw op de locatie Willibrord. Nu 
 is er gestart met de training Groepsgeluk, een training middels 
 opstellingen. Hierover komt t.z.t. terugkoppeling in de nieuwsbrief. 

 0.  Managementrapportage 

 In het vooroverleg is gesproken over de percentage leerlingen dat hoger 
 uitstroomt dan het advies. Het blijkt na overleg met Vensters dat daar een 
 administratieve oorzaak aan ten grondslag ligt. In de praktijk gaat dat om 
 een half niveau hoger i.p.v. een heel niveau (dit laatste lijkt op basis van 
 de rapportages). Het geven van gemengde advies (zoals HAVO-VWO) zijn 
 daar de oorzaak van. 
 Wat belangrijker is, is dat de VO scholen terugkoppelen aan de Kring dat 
 de leerlingen goede adviezen krijgen. Zaken zoals het zin hebben in leren, 
 een goede inschatting van de werkhouding en andere factoren die niet 
 terug te zien zijn in een CITO score, maken dat de adviezen vaak kloppend 
 en passend zijn. 
 In het kader van een meerjarenanalyse wat betreft doorstroom naar 
 verschillende VO scholen, adviseert de MR om rapportages op te vragen bij 
 de VO scholen waar de meeste leerlingen naar door stromen en deze als 
 informatiebron te gebruiken voor de analyse van het vervolg van uitstroom 
 leerlingen. De directie neemt dit advies mee. 
 Dit agendapunt wordt afgesloten, er zijn geen verdere vragen of 
 opmerkingen meer. 

 0.  Evaluatie Jaarplan 

 De evaluatie van het jaarplan is informatief en helder qua opzet. Er zijn 
 geen verdere vragen of opmerkingen hierover. 
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 0.  Formatie- en scholingsplan      
 Besproken is dat de opmerking van terugkeer op de eigen groep na 
 langdurige afwezigheid mogelijk is als het groeps- en het schoolbelang niet 
 in het geding komen. 
 Uiteraard gaat daar altijd goed overleg aan vooraf. 

 Er is een vraag over de opmerking ten aanzien van bonussen. 
 Bonussen kunnen individueel toebedeeld worden, dit is vaak het geval 
 binnen grote besturen. Binnen de Kring heerst de opvatting om een bonus 
 collectief in te zetten wanneer dit zich voordoet. 

 De PMR stemt in met het formatie- en scholingsplan. 

 5.  Vakantieregeling 2022-2023 

 Er zijn geen opmerkingen over het vakantierooster. Alle vakanties zijn 
 landelijk vastgestelde dagen; de meivakantie is de enige vakantie waarin 
 advies gevraagd wordt. Insteek is om te proberen bij de gemeentes 
 Oegstgeest en Leiden aan te sluiten en ook met de meeste middelbare 
 scholen in de regio. 
 Het verzoek wordt gedaan om tijdig de communicatie rondom de 
 studiedagen uit te doen. 

 0.  Betrokkenheid MR bij de NPO-gelden 

 Er is gesproken over op welke wijze de MR betrokken wil blijven bij de 
 besteding NPO-gelden. 
 De jaarrekening met daarin de NPO gelden is het formele moment van 
 informatie. De leden geven aan dat het daarnaast wenselijk is om op 
 hoofdlijnen geïnformeerd te blijven over de koers die ingezet wordt en 
 over wat de inzet opgeleverd heeft. Qua monitoring wordt opgemerkt dat, 
 zolang er aan de minimum eisen voldaan wordt voor monitoring, dat prima 
 is. 

 De MR wenst dus graag terugkoppeling op hoofdlijnen wat betreft de 
 voortgang, de opbrengst en toekomstplannen in het kader van de 
 tussentijdse evaluatie. 
 Een tussentijdse evaluatie moet plaatsvinden op het moment dat er iets 
 zinvols te evalueren valt; men denkt aan het einde van het schooljaar (MR 
 vergadering van 27 juni). Echter moet besproken worden of dat een goed 
 moment is, of dat er eerder bekeken moet worden in overweging nemende 
 dat de NPO gelden verlengd worden en plannen mogelijk wederom voor de 
 zomer bekend moeten zijn (dan in MR vergadering van 9 mei op de 
 agenda). Dit wordt besproken met de directie. 

 0.  Notulen  
    - MR 17 jan 2022  :  Zijn goedgekeurd. 
    - AB 14 dec 2021:  Is gedeeld ter informatie. Verzoek  om deze 
 eerder te ontvangen. 
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 0.  Rondvraag 
 Nu er versoepeling is van de coronamaatregelen, gaan we kijken naar een 
 datumprikker voor een moment van afscheid van Suzanne en Diana. Er 
 wordt geïnventariseerd wat een goed moment zou zijn. 

 Actielijst 
 Doornemen van statuten: bekijken en 
 benoemen opvallende punten + voorstel 
 zinsnede voor de MR verdeling. 
 Terugkoppelen aan de MR in volgende 
 vergadering. 

 Piet en Elske 

 Piet neemt deze 
 week initiatief. 

 9MEI22 

 De jaarplanning naast de vergaderingen 
 van de MR leggen, zodat duidelijk wordt 
 op welke momenten welke stukken te 
 verwachten zijn. Terugkoppelen aan 
 de MR in volgende vergadering. 

 Piet en Irene  9MEI22 

 Met directie bespreken hoe we voortgang 
 NPO gelden willen monitoren. 

 Piet  9MEI22 

 Datumprikker voor borrel ter afscheid van 
 Suzanne en Diana. 

 Piet  9MEI22 

 Afspraken 

 Wat 
 Als je afwezig bent, wel graag je input op de stukken doorgeven. 
 Bij overleggen MR-bestuur tenminste 2 personeel en 2 
 oudervertegenwoordiging aanwezig. Bij voorkeur verspreid over de locaties. 
 Notulen worden naar Esther/Monique gestuurd met het verzoek om nadat ze 
 hem zelf hebben gelezen deze door te sturen naar het team. 
 We blijven de mogelijkheid van Meet gebruiken als een goed alternatief voor 
 fysieke vergaderingen. 
 Vergadering begint om 19:45 uur. 
 Rond 20:30 uur sluit de directie aan. 
 Vergaderingen duren in principe 1 1/2 uur. 
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