
Verslag  MR vergadering     datum 24 april 2018 
 
Aanwezig: 
 ouders:   Richard, Ingrid, Dick, Barend, Eric 
 leerkrachten:  Astrid, Bianca, Liesbeth (notulist) 
 directie:  Madelon  
Afwezig: 
 leerkrachten: Rebekka, Femke 
 

1) Opening   
2) Notulen vorige vergadering   

worden goedgekeurd  
 

3) Ingekomen stukken  

• brief van een ouder 
In de brief staan vragen met betrekking tot de koningsspelen, de groepen die naar de Uithof gaan en de wc-renovatie. 
De ouders vinden groep 5 erg jong om zelfstandig naar de Uithof te gaan. Er is gekozen om een bouw naar de uithof 
te laten gaan vanwege de nauwe samenwerking tussen de leerkrachten van een bouw. De groepen 5-6 werken veel 
samen en daarom wordt er vaak voor deze groepen gekozen.  
De wc-renovatie staat op de planning voor de komende zomer.  
 

4) Directie 
- formatieplan: 
Madelon en Lex hebben overleg gehad met Jan Harm. Het blijkt dat NEO geen invloed heeft op de financiering van de 
reguliere groepen. 30 Leerlingen is de ondergrens. Er is toestemming geven om 16 groepen te formeren. 
Het besluit is gevallen dat de Flierefluiter voor 2018-2019 16 groepen kan formeren. Aan dit besluit liggen de volgende 
overwegingen tergrondslag: 

        Er worden meer leerlingen verwacht dan begroot, te weten: geen 377 maar 390. Dit genereert meer inkomsten, ook 

voor de 7/12 van 2019 waarvoor we nog dekking moesten zoeken (t.o.v. de begroting 2018-2019) 
Het is niet verantwoord om met groepen van 28 leerlingen te starten en volle onderbouwgroepen gezien ook de          
opbrengsten (medio en eind) die verbeterd moeten worden. 

 

De prognose is dat er 390 leerlingen zullen zijn op 1 oktober 2018. Dit getal is bijgesteld naar boven. Bij het huidige 
formatieplan komen er in de groepen 3 en 4 drie groepen van 30 leerlingen.  
Hierdoor staat de kwaliteit onder druk. Er zijn ook al 5 informatiegesprekken voor de groepen 3 van leerlingen van 
andere scholen in deze groepen. 
 
De PMR gaat niet akkoord met het formatieplan. Zijn er mogelijkheden om in de loop van het jaar een extra groep te 
maken? 
 
De verdeling van de groepen over de twee locaties is nog niet rond. Misschien meer groepen naar de Uithof? Er worden 
verschillende redenen benoemd. Voor de ASG is het nog niet zeker wat de toekomst is van de Uithof.  
 
- subsidie werkdrukvermindering 
Er is een bedrag van €58.000 beschikbaar. Het team heeft zich hier in verschillende sessies over gebogen. Na stemming 
bleek dat een meerderheid is voor het inzetten in de vorm van ambulante ondersteuning door een leerkracht. 
Tips: 

- jonge mensen op deze manier binnenhalen met het oog op de toekomst 
- evaluatiemoment prikken 
- neem ook eens de processen op school onder de loep, is daar ook winst uit te halen? 
- wat kost veel tijd, wat geeft frustratie? 
- waar kan digitalisering helpen? 
- hoe doen bedrijven dit?  

 

- Website: Mijn Scholen op de kaart-Vensters 
Gegevens Vensters die door DUO of inspectie krijgt aangeleverd. Er staat een onvoldoende voor de Centrale Eindtoets 
IEP 2016-2017. Op dit moment blijft de onvoldoende staan. Tijdens het eerst volgende inspectiebezoek is er de 
mogelijkheid om samen met de inspectie te onderzoeken of leerlingen uitgesloten kunnen worden.  



- Deze zal pas na een persoonlijk gesprek beoordelen welke resultaten van de IEP-toets niet hoeven mee te tellen bij het 
gemiddelde. Sowieso tellen de NEO resultaten apart. 
De school heeft hier geen invloed op. 
 

- medio-resultaten 
De groepen 4 -7 hadden tegenvallende resultaten. De IB-ers zijn bezig met het opstellen van een rekenverbeterplan. 
Verder hebben we een nieuwe taal/spelling methode. Elke leerkracht heeft groepsplannen gemaakt n.a.v. de 
resultaten. Het staat ook op de agenda bij de gesprekken in de bouwen en met de IB-ers. 
tips: 

- ga stil staan op vernieuwen 
- informatie avonden over de methodes  voor ouders 
- ouders betrekken om mee te helpen en wat ze thuis kunnen oefenen 

Directie informeert ouders over de resultaten.  
- korte medelingen 

Er zijn  formatie wisselingen en verschuivingen . De leerkracht van groep 7 komt terug van zwangerschapsverlof. Een 
andere leerkracht is langdurig ziek. Er is hiervoor een vervanger, zij kan tot de zomervakantie blijven. Het bestuur heeft 
een verificatie bezoek van de inspectie. De Flierefluiter staat niet op de lijst voor een inspectie bezoek dit schooljaar. 
 

5) Voortgang nieuwe directie Annelieke van Geffen en Arnica Derkink 
Annelieke ligt het profiel toe dat ze heeft opgesteld in samenspraak met het team. De MR leden kunnen meelezen maar 
leveren daarna het verslag weer in. Er zijn enkele wijzigingen t.o.v. de vorige keer. De MR kan zich vinden in het 
opgestelde profiel. Waar ligt het zwaartepunt? Welke punten zijn essentieel? Arnica geeft hier antwoord op. 
Het profiel past erg goed bij de bestuursstijl van de ASG. 
Arnica legt uit wat de vervolgstappen in het proces gaan worden. Er is toestemming om de vacature zowel intern als 
extern open te stellen. Madelon wordt van harte uitgenodigd om ook te solliciteren.  
Arnica wil liever geen “kweekvijver”-kandidaten. 
De vacaturetekst wordt doorgenomen. Er komt dan zaterdag 29 april een vacature online. Mogelijke kandidaten kunnen 
een uitgebreider profiel opvragen bij het bestuur. De vacature heeft een deadline op 17 mei. Arnica selecteert de brieven 
en daarna volgen er sollicitatiegesprekken met haar en met Barbara Dijkgraaf. Op maandag 28 mei en dinsdag 29 mei zijn 
de sollicitatie gesprekken met de Benoeming Advies Commissie. Hierin zitten 2 personeelsleden van de MR, 1 ouder van 
de MR, 1 clusterdirecteur van een ander cluster, 1 directeur van een ander school. In deze gesprekken is Arnica de 
voorzitter. Arnica vraagt ook referenties op. 
Er is ook formatieruimte voor een adjunct-directeur maar daar wordt pas later naar gekeken. 
Bovenstaande wordt ook met Madelon besproken door Arnica. 
 

6) Rondvraag  
Tijdens het eerste formatiegesprek met Arnica is de vraag gesteld of er extra gelden zijn voor MR-cursussen. Dit bleek 
niet het geval te zijn. In de GMR is dit besproken en Barbara Dijkgraaf (bestuursvoorzitter) heeft toegezegd dat de kosten 
wel worden betaald. 
Dick gaat ons de post doorsturen die hij ontvangt, dus ook de brieven van ouders. 
 

Actiepunten: 
PMR-leden brief maken over negatieve advies formatieplan en motivatie 
Richard  beantwoordt vraag ouder groep 6 
MR leden vacature tekst beoordelen vóór 26 april 

doorgeven van de afvaardiging voor de Benoeming Advies Commissie in week van 14 mei 
 

Volgende vergadering                          (let op nieuwe datum)   12 juni 2018  

Punten die daar terug moeten komen:    

• schoolgids doornemen 
 

 


