
Notulen MR-vergadering 

18 november 2014 

1. Opening 

 

2. Goedkeuring notulen voorgaande vergadering 

Dick verzoekt om punt 7B van de notulen te verwijderen. 

actie: dit onderdeel wordt uit de notulen verwijderd 

Er vindt een uitgebreide discussie plaats rondom de ouderraad/Stichting Berg en Bos/MR.  

Hieronder een weergave van hetgeen wat er is gezegd: 

Er is een verschil van mening ontstaan tussen de belangen van de school en de belangen van de 

opgerichte Stichting ‘Vrienden van o.b.s. Berg en Bos’. 

De MR geeft aan dat de Stichting het beste wil voor kinderen,  school en leerkrachten.  Daarover 

bestaat geen enkele twijfel, niet bij ouders of bij de teamgeleding. Er is zelfs winst te boeken op het 

vlak van ouderparticipatie binnen de school. 

 

De oudergeleding en de personeelsgeleding van de MR zijn beide van mening dat de start van de 

Stichting erg voortvarend is verlopen. Er is een verschil van mening ontstaan over de zeggenschap en 

de besteding van de gelden waarover de Stichting beschikt.  

 

Bram Adema en Roeland van Delden hebben in eerste instantie aangegeven dat de directie wensen 

bij de Stichting kan indienen en dat de Stichting daarna beslist of daarvoor gelden ter beschikking 

worden gesteld. 

De wens van de directie is echter dat de gelden via de op te richten OR cq sponsorcommissie  worden 

gereguleerd.  De school kan dan financiële wensen indienen bij de Sponsorcommissie. De Stichting 

blijft in stand met als doelstelling: behoud van Ljubo Zvonar. Hier ligt ook de eerste prioriteit van de 

Sponsorcommissie. De enige geleding die binnen de school instemmingsrecht heeft is de MR. Een 

andere constructie m.b.t. instemmingsrecht is niet mogelijk. Het voorstel vanuit de directie is dan 

ook in klein comité (directie/oudergeleding MR/vertegenwoordigers Stichting Vrienden van Berg en 

Bos) een overleg te laten plaatsvinden en het voorstel vanuit de school met de belanghebbenden te 

bespreken. Dan kunnen beide ouders die de Stichting vertegenwoordigen beslissen of ze zich kunnen 

vinden in die nieuwe structuur van samenwerking. 

 

Ontwikkeling in de verschillende groepen. 

- In februari staan de 10-minuten gesprekken weer gepland. Deze momenten zijn voor de 

ouders en de school belangrijk. 

- Er wordt getracht binnenkort meer uitsluitsel te geven over de positie van Wesley in de 

school. 

- Gesprekken met de ouders van groep 5 zijn positief verlopen. (veel positieve feedback 

van de ouders op de aanpak van Barthus en Wendy) Wendy geeft ook aan dat het lekker 

gaat en dat er goede resultaten worden geboekt. 

- Groep 7 gaat ook prima, een leuke groep. 

- ‘Bijles in de school-problematiek’ is in goed overleg tussen school en ouders goed 

opgelost 



- Op dit moment zijn er geen signalen m.b.t. pesten van kinderen. 

De MR wordt gevraagd of zij bovenstaande geluiden herkennen als oudergeleding. Beide geven aan 

dat de signalen die zij ontvangen eensluidend zijn. 

Voorstel: Realiseren van en namenbord leerkrachten en commissieleden op een centrale plaats in de 

school. Actie: Rob Wilts 

3. Ontwikkeling leerlingaantal 

De ontwikkeling van het leerlingaantal baart de school zorgen. Er is spraken van een grotere 

groep kinderen in de bovenbouw dan in de onderbouw. Dit betekent dat de aankomende 

jaren het leerlingaantal zal afnemen omdat deze grote groepen de school zullen verlaten en 

de instroom van nieuwe kinderen deze uitstroom niet kan compenseren. 

 

- Deze ontwikkeling roept bij de MR een aantal vragen op om o.b.s. Berg en Bos 

(hernieuwd) in de belangstelling van ouders te brengen. 

o Is een andere vorm van onderwijs (flexibel onderwijs/Sterrenschool) een optie om 

leerlingen te werven? 

o Is het mogelijk om het openbare karakter van de school te versterken? 

o Is het mogelijk om de onderbouw van o.b.s. Berg en Bos te laten groeien in een wijk 

waarin de gezinssamenstelling ‘ouder’ wordt? 

 

- Bovenstaande problematiek wordt een volgende vergadering nogmaals geagendeerd. 

Voor de bespreking van dit punt zal Koen Kijk in de Vegt worden uitgenodigd 

 

4. Oprichten Ouderraad 

Er wordt aangegeven dat dit een goede ontwikkeling is op o.b.s. Berg en Bos 

 

De taak van de OR is o.a. het inventariseren van gevoelens en ideeën die leven bij de ouders 

en dit bespreekbaar maken met de leerkrachten met als belangrijkste doel o.b.s. Berg en Bos 

te versterken. 

 

Het is van groot belang om de positie van deze OR  vast te leggen in de statuten. 

Behalve ouders hebben ook 1 of 2 personeelsleden zitting in deze OR. 

 

Om de oprichting van deze OR in gang te zetten wordt een informatiebrief hierover aan de 

kinderen meegegeven/per mail verstuurd. 

 

5. Vaststellen exclusiviteit 

Tijdens deze MR vergadering worden  de verschillende taken van de leerkrachten met een 

LB-functie besproken. 

 

Er wordt aangegeven dat het exclusiviteitsbeginsel gevolgen heeft voor de 

afvloeiingsregeling bij krimp van de organisatie als geheel. Leerkrachten die voor de school 

‘exclusief’ zijn zullen als laatste in aanmerking komen om eventueel af te vloeien. 

Er vindt een dialoog/uitleg plaats over de afvloeiingsregeling. 

 

De  personeelsleden die benoemd zijn in een LB-functie  hebben een beschermde status via 

het exclusiviteitsbeginsel. 



 

 

De overige leerkrachten kunnen uitstromen bij krimp van de organisatie op basis van 

dienstjaren. 

 

6. Verslag directeurenberaad en GMR 

Er wordt op bestuursniveau gewerkt aan het strategisch beleidsplan 2015-2019. Dit 

strategisch beleidsplan is de basis voor de schoolplannen voor dezelfde periode voor alle 

individuele scholen van Leerplein055. 

 

Vanuit het directeurenberaad komt ook naar voren dat er sprake is van een negatief saldo op 

bestuursniveau van ongeveer €750.000,-. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een 

personeelsoverschot (€550.000). Om deze reden worden de formatiebesprekingen voorlopig 

opgeschort. 

 

Tevens zijn er hogere kosten door de hogere salariëring van bestuur en de vergoedingen van  

de GMR leden per bijeenkomst 

 

Er vindt een discussie plaats over de financiële situatie van Leerplein055. De oudergeleding 

van de MR maakt zich hierover zorgen en zal het volgende opvragen bij het bestuur van 

Leerplein055: 

- Specificatie van de financiële situatie van Leerplein055 van het afgelopen boekjaar 

- Specificatie van de tussenrapportage 

De oudergeleding van de MR wil daarnaast ook graag een toelichting hierop ontvangen (hoe is deze 

situatie ontstaan en wat zijn de acties van het bestuur om deze negatieve financiële situatie te 

wijzigen. 

7. Bijzonderheden komende weken 

Als afsluiting van dit schooljaar zal er op o.b.s. Berg en Bos een kerstmarkt worden 

georganiseerd. Het schoolteam is bijzonder benieuwd hoe dit zal gaan lopen….. 

 

8. Rondvraag en Sluiting 

- 


