
  Notulen medezeggenschapsraad  
 

 
Datum:   Donderdag 24 november 2016 

Tijdstip:   19.30 – 21.30 uur 

Aanwezig:     
 

MR leden:   Ursula Peters (voorzitter) 
   Jeroen Flapper (secretaris) 
   Els Scharenborg 

Carla van der Pol (Mentor van groep 4b) 
  

Toegevoegd ouderleden:  
 Edwin Slot (penningmeester) 
 Evelien de Jonge 
 Jacqueline Slotboom 

 

Gasten:   Robert Everink (Directeur BS Los Hoes) 
 

Afwezig (mk):   Esther Tankink (Mentor van groep 2) 
Yvonne Klaczynski (Mentor van groep 3b) 

   

    

 
a. Besluiten 

- De MR stemt in met het jaarverslag Los Hoes 
- De MR stemt in met de begroting. 

-  
 

 

b. Actielijst 
 

Omschrijving Wie Ingebracht 

Drinkwaterproject terugkoppelen aan kinderraad Robert 16-03-16 

Bespreken financieel jaarverslag Edwin 18-05-16 

 
c. Notulen 
 

I. Welkom en vaststellen agenda 

Ursula heet iedereen welkom en stelt de agenda vast.  
 

II. Vaststellen notulen voorgaande vergadering 
 De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.  

 

III. Ervaringen uitwisselen / Stand van zaken / Mededelingen 
 Robert:  

- Vakantierooster graag op de volgende vergadering (25-1) ter goedkeuring 
- Langdurig zieken blijven voorlopig ziekgemeld. 

 
IV. Continurooster 

- De resultaten van de enquête zijn besproken. 

- Voorlopig wordt het rooster uitgesteld en volgend jaar gaan we dit opnieuw 

oppakken.  

- Voorjaar 2017 wordt de CAO geëvalueerd en deze biedt nieuwe mogelijkheden. 

 

 



V. Stand van zaken jaarplan 

- Volop bezig met The Leader in Me, dit verloopt voorspoedig. Materialen worden verzameld en 
stap voor stap wordt dit ingevoerd. 

- Voor spelling wordt een nieuwe methode/methodiek gezocht. 
- Techniek. Eerste ervaringen zijn gedaan. De eerste workshop van een bedrijf is gedaan. Er 

zijn goede contacten met andere bedrijven. De leerlijnen rondom techniek worden ontwikkeld. 

- Er is overleg met SKE. Er wordt meer naar buiten getreden als kind centrum. 
 

VI. Audit 

- Aanleiding is dat het toetsingskader van de inspectie is aangepast. Daardoor heeft Kinder de 
zelfevaluatie opgezet. 

- Zelfevaluatie Los Hoes is gedaan. Deze is geschreven door directie en intern begeleiders. Deze 

is getoetst door een auditteam.  
- De zelfevaluatie is onderdeel van een audit vanuit Keender. Dit jaar wordt er een audit 

gedaan om de zelfevaluatie te testen. Op deze manier wordt er door Keender een beeld 
ontwikkeld van alle scholen. 

 

VII. Zorgplan 

- Dit gaat naar de volgende vergadering. Wilma wil deze graag toelichten. 

 

VIII. Jaarverslag Los Hoes 

- Martine blijft directietaken behouden, ook nu Robert weer 100% terug is. Ze heeft 1 dag 

bovenschoolse taken. 

- Opvallend is het hoge aantal kinderen van buiten de wijk. Dit is hoger dan verwacht. 
Op dit moment is er een leerlingenstop. 

- Begrijpend lezen: is dit ook getest? Ja, de uitslag wordt vermeld. Dit geldt ook voor rekenen. 
- Advies werkgroep Conceptueel Denken wordt in een volgende vergadering uitgelegd. 

- Uitstroom: stijging naar HAVO/VWO. Echter laatste jaar daalt het iets. Dit ligt iets boven het 

landelijk niveau. Het aanname beleid van vervolgonderwijs is strenger, dat is een van de 
redenen. 

- Ziekteverzuim is laag in 2015-2016. Dit komt omdat het aantal FTE ten opzichte van het totaal 
laag is. Gevoelsmatig is het verzuim wel hoog, cijfermatig valt het laag uit. 

- 10 ongevallen registraties zijn er gedaan, dit ten opzichte van 2 tot 3 de afgelopen jaren. Dit 

zijn met name pechgevallen, er zijn allemaal individuele gevallen. 
- Waarom is er een nieuwe competentieprofiel voor leraren vastgesteld?  Dit is omdat er veel 

nieuwe docenten waren. Dit om docenten meer inzicht te geven in de competenties die nodig 
zijn voor het Los Hoes. In een volgende vergadering gaan we deze bespreken. 

- Financieel: het eigen vermogen is hoog. Dit geld wordt gespaard om straks het personeel te 
kunnen betalen als de school gaat krimpen. De reserves zijn van de stichting, maar zijn wel 

toegeschreven aan de scholen. 

- De MR stemt in met het jaarverslag Los Hoes. 
 

IX. Jaarverslag MR 

- De MR stemt in met het jaarverslag MR 
- Deze gaat naar de bestuurders. 

 
X. Begroting 

- De begroting wordt nu via een App gedeeld. De samenvatting zoals de afgelopen jaren is niet 

mogelijk. Robert heeft dit zelf in Excel gedaan. 
- De telling van de leerlingen is veranderd door de overheid. Hierdoor is de telling 1 kind lager 

uitgevallen. Hierdoor valt de bijdrage van de overheid lager uit. 

- Robert heeft de begroting toegelicht. 
- Grootste kosten zijn onderhoud, ICT en schoonmaakkosten. 

- De MR stemt in met de begroting.  
 

- Edwin heeft het financieel jaarverslag van de MR toegelicht. De MR heeft een ruime reserve. 

- De begroting moet officieel voor 1 oktober klaar zijn. 
- De MR gaat een groot deel gebruiken voor een gift aan school. 

 



 

 
Uitsluitend MR: 

 
I. Bekendheid MR 

- Conclusie is dat voorlopig de stukjes in de nieuwsbrief en de pagina op de site voldoende is. 

We gaan de brief herzien voor nieuwe ouders. 
  

II. Vaststellen speerpunten MR 
- Hiervoor wordt aparte vergadering gepland. Het jaarplan wordt hiervoor bekeken en de 

procedures worden geanalyseerd. 
 

III. Wat verder ter tafel komt 

- Geen mededelingen. 
  

 
IV. Afsluiting  

- Ursula sluit de vergadering. 

 
 

 
Stukje nieuwsbrief:  

 

De MR heeft gisteravond samen met Robert de uitkomsten van het referendum m.b.t. het 

continurooster besproken. Wij hebben samen besloten de uitkomsten te respecteren en vast 

te houden aan de vooraf vastgestelde criteria. Dit betekent dat er volgend schooljaar niet 

gestart wordt met een continurooster. We zijn ons er van bewust dat de helft van de ouders 

blij zullen zijn met dit besluit en de andere helft teleurgesteld. We vinden dat dit besluit 

binnen de missie van de school past. We zijn op dit punt niet tot een win-win situatie 

gekomen en dat leidt dan tot een ‘no deal’. Wij hebben besloten begin volgend schooljaar dit 

punt opnieuw te agenderen.  

 

Voor vragen of toelichting kunnen jullie je wenden tot: mr@bs-loshoes.nl Natuurlijk kunnen 

jullie ons ook altijd aanspreken op het schoolplein. 

 

 
 

Vergaderdata 
 

Datums erin! 

 
woensdag 5 oktober 

donderdag 24 november 
woensdag 25 januari 

donderdag 9 maart 

woensdag 17 mei 
donderdag 22 juni   
 


