
Notulen MR vergadering 

Datum: dinsdag 5 november 2013 

 

Tijd: 20.00 uur 

Aanwezig: Roeland (og), Onno (og), Bram (pg), Dick (pg), Wendy (pg) en Willy, 

moeder Wouter v. Wensen, moeder Jaap Stam (als toehoorders) 

 

01) Opening 20.10 uur. 

Mededeling: Dick meldt dat een uitnodiging voor de herdenking 

oorlogsmonument is binnengekomen. 

 

02) Verslag vorige vergadering 18 juni 2013: 

-HVO gaat gelukkig door na vele acties! Subsidie hiervoor is verlengd. 

 

03) Kleuter-peuter integratie: 

-Veel contact met MAMS geweest. De mogelijkheid is ontstaan om een 

dagdeel per week peuters (3 jarigen) mee te laten draaien in groep 1 onder 

begeleiding van een leidster van MAMS.  

-De leidster vanuit MAMS wordt gefinancieerd door MAMS.  

-Er komt een flyer met informatie en aankondiging.  

-Het doel is om kinderen binnen te halen natuurlijk.  

-De periode zal lopen vanaf het nieuwe jaar tot aan de voorjaarsvakantie en 

omdat dit een pilot is zal dan ook een evaluatie plaatsvinden.  

-Minimaal 3 tot maximaal 7 kinderen mogen hieraan deelnemen. 

 

04) Exclusiviteit: 

-Dick vertelt het volgende: 

 *Een aantal bijzondere taken kunnen exclusief gemaakt worden. 

Bijvoorbeeld: ICT, IB, Coordinator gym enz. Andere specialismen kunnen 

zijn Kindercoach, specialist Het jonge kind, specialist Engels of 

Coordinator Projecten/Techniek.  

*Tot en met 2013 worden alle LB’ers beschermd. Ook de leerkrachten 

vanuit de vrijwillige mobiliteit zijn drie jaar beschermd. Op de Berg en 

Bosschool geldt dat momenteel voor een persoon.  

 



*De Berg en Bosschool moet nog 1.0 LB invullen. Er zijn drie vacatures 

binnengekomen: 

1. Specialist Het jonge kind (kijkend naar de toekomst en de eventueel 

te vormen groepen zou dit erg belangrijk kunnen zijn.) 

2. Coordinator Projecten/Techniek (uit meerdere enquetes blijkt hier 

behoefte voor te zijn.) 

3. Specialist Engels (groep 1 t/m 8 Engels in een doorgaande lijn 

inroosteren.) 

Wanneer een van deze vacatures intern niet ingevuld kan worden mag 

iemand extern erop solliciteren. Dick wil uitstel aanvragen aan Leerplein055 

om de leerkrachten meer tijd te geven om hierover na te denken. Ten 

eerste zodat men zich meer kan verdiepen in een van de vacatures en ten 

tweede zodat men tijd heeft om de veranderingen met alle bijbehorende 

emoties te kunnen verwerken.    

-Onno vult aan met wat mededelingen vanuit de GMR: 

*De geldkraan gaat 2014 dicht m.b.t de LB financiering. 

*Realiteit is dat er veel oudere leerkrachten zijn, maar de jonge 

leerkrachten moeten eruit. Het kan niet anders, maar een aantal 

onderaan de lijst zullen ontslagen worden.  

*Een aantal scholen komen in aanmerking om gefuseerd te worden. Dit 

zijn de scholen met te weinig leerlingen. Gelukkig komt de Berg en 

Bosschool voorlopig hier onderuit. Feit is bijna alle scholen gaan 

achteruit qua aantal leerlingen en dit is een hot item binnen 

Leerplein055.  

*Leerplein055 heeft een herplaatsingsverplichting naar leerkrachten toe 

die wegmoeten bij een school wegens onvoldoende formatie.  

-Dick voegt toe dat de telling plaatsvindt op 16 januari en dat op 24 februari 

hij het exacte getal weet m.b.t. de krimp. 

 

05) Voortgang PR groep: 

-Twee belangrijke vragen zijn: 

*Waar staan wij voor? 

*Waar willen wij ervoor staan? 



-Na een korte vragenlijst die de ouders hebben kunnen invullen in de week 

van de informatieavonden is een lijst opgesteld met doe activiteiten en 

verbeterpunten.  

Positief is dat er al een aantal punten besproken en uitgevoerd zijn! Ook 

heeft Dick in een bulletin (punt verbetering communicatie) de ouders op de 

hoogte gebracht van deze veranderingen. Bijvoorbeeld de 

pleindienstroosters zijn aangepast (groep 5 t/m 8 heeft eerst pauze en 

daarna groep 3 t/m 5) en de leerkrachten dragen hesjes op het plein 

waardoor ze meer opvallen.   

Op de website zullen regelmatig sfeerberichten geplaatst worden door alle 

groepen. Ook facebook speelt een rol in het overbrengen van leuke 

acties/activiteiten.  

Een aantal punten waar eventueel aan gewerkt moet/kan worden: 

-Continurooster 

-Pestgedrag 

-Creativiteit 

 

06) Stichting Goede Doelen Berg en Bosschool:  

De Stichting denkt voldoende financiële middelen bijeen te kunnen 

brengen om onze concierge Ljubo te kunnen behouden. Ljubo is gelukkig 

weer op z’n plek binnen school! 

 

07) Verslag directeurenberaad en GMR: 

-Enorm veel gesproken over de publicering van de CITO scores en het stukje 

in de krant. Het bestuur heeft een bemoedigend mailtje gestuurd naar alle 

scholen en heeft besloten om niet meer te reageren op de negatieve 

berichten.  

-Vanuit de Ministerie zijn twee methodes (sociaal-emotionele ontwikkeling) 

geoormerkt waar de scholen straks uit kunnen kiezen. Of Kanjertraining 

hierbij zit is nog niet duidelijk.  

-Passend Onderwijs gaat 2014 van start. De vraag is wat wij kunnen bieden 

aan de zorgkinderen. Wanneer een school niet de juiste zorg en onderwijs 

kan bieden hebben de scholen de plicht om het kind en de ouders te helpen 

om een goede plek te vinden. Omdat Speciaal Onderwijs moet krimpen, 



zullen veel leerlingen met gedragsmatige problemen komen in het reguliere 

onderwijs. Dit gebeurde al met leerlingen met cognitieve problemen.  

-Onne vraagt zich af of er wel goed ingekocht wordt wat betreft energie. 

Ook het schoonmaak heeft een kostenstructuur wat beter kan. Helaas heeft 

Leerplein055 hier weinig invloed op omdat het Europees aanbesteed is.  

 

08) Oudertevredenheidsenquete: is al via de mail rondgestuurd. 

 

09) Meneer Ljubo: Mag de komende drie jaar blijven (onder voorbehoud van 

financiering) 

 

10) Rondvraag en sluiting: 

 

-Binnenkort kunnen kinderen gaan schaken op de vrijdagmiddag tussen 

13.00-14.00 uur onder begeleiding van ouders en eventueel een leerkracht.  

-Aanwezige ouders: bedankt voor jullie aanwezigheid en inbreng! Wij 

waarderen jullie inzet en maken andere ouders attent op het feit dat ze 

welkom zijn op de MR vergaderingen.  

 

 

Volgende vergadering……… 

Sluiting 22.30 uur 

Notulist Wendy Vegter 

 


