
 
 
 

 
 
 

Medezeggenschapsraad notulen 
   
 
Datum: 13 november 2017 om 19.30 uur 

 
Aanwezig: 
Joke Walda (als bestuurder) 
Harm Jan Spithost (voorzitter) 
Jeroen Cabbolet (secretaris, notulist) 
Edith Vrakking 
Heleen van den Berg 
Kees Everaarts 
Rachel Kampman 
M'Barka Tichtti 
Robert van Twiller 
Sophie Weller 
Gülnur Cebe 
 
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.  
 
2. Notulen vergadering van 3 juli 2017 

De notulen zijn akkoord  
 
3. Mededelingen 

Twee leden van de Ouderraad zullen bij de volgende zitting van de MR aanwezig zijn (in 
januari 2018). 
 



Een actiepunt was om met Joke te bespreken wat er aan speciale activiteiten kan worden 
gedaan. De directie zegt dat moeder- en vaderdag niet erg geschikt zijn vanwege de extra 
belasting op de leerkrachten. Wel wordt er iets met Koningsdag gedaan. Ook wordt weer 
een speciale sportdag georganiseerd. 
 
Er is nog geen GMR vergadering geweest dit schooljaar. Daar zijn enkele redenen voor, maar 
het was absoluut niet zo gepland. Er is door het GMR een brief samengesteld met exta 
toelichting, deze wordt nog gemaild. Op 13 december is er een bijeenkomst, waarbij 
eigenlijk elke MR vertegenwoordigd is met 1 of 2 leden. Men wil graag input krijgen van alle 
MRs wat er lokaal speelt.  
 
4. Post 

Er is post binnen gekomen van de GMR. 
 
5. Mededelingen van de directie 

Er zijn 4 nieuwe leerkrachten: Olga, Adri, Casper en Bas. 
Er was hoop om met 4 kleutergroepen het schooljaar te kunnen afmaken. Dit lukt niet. Per 2 
januari 2018 zal er een groep 0 worden gecreëerd (er zijn dan rond de 520 leerlingen op de 
Compositie). De leerlingen van groep 0 zijn allemaal 4 jaar oud en zullen NIET op woensdag 
naar school komen. Dit heeft de directie beslist en meegedeeld aan de ouders. Tot nu toe zal 
er een gesprek zijn met 1 ouder die hier vragen over wil stellen. Deze groep 0 zal in het 
speellokaal komen.  
 
Er is nog een vacature open die nog niet is ingevuld. 
 
Enkele leerkrachten volgen een studie (Sophie en Annet). 
 
Wij zijn op zoek naar een klusjesman die kan helpen met het ophangen van de whiteboards. 
Voorgesteld werd om via Digiduif de job te beschrijven en de eventuele compensatie die 
beschikbaar is, in de hoop dat enkele ouders bereid zijn deze klus te klaren. 
 
6. Financiën en begroting 2017-2018 

Het motto was dit jaar “zo zuinig mogelijk”. ASG heeft ook naar onze begroting gekeken. Er 
zou een surplus zijn van rond de EUR 50.000. Deze zal gebruikt worden om een leerkracht te 
vinden voor de eerder genoemde groep 0.  
 
Het uitgespaarde geld zal NIET worden besteed voor de begroting van andere scholen. De 
reserves mogen niet aangewend worden; deze worden wel gebruikt door ASG. De directie is 
het hier niet mee eens. Dit is ook een agenda-item voor de GMR. Het kan niet zo zijn dat 
scholen hun financiën niet op orde hebben, omdat ze toch wel door ASG worden gesteund; 
er is dan geen straf. 
 
7. Voortgang jaarplan 

Het jaarplan is bijgewerkt en up-to-date. 



 
8. Pesten 

In de brief die enkele MR leden hebben opgesteld voor deze vergadering, merkt een lid op 
dat er niets in staat over de rol van de directie in het pestverhaal.  
 
Er blijkt een angst bij ouders te bestaan om naar de directie te stappen. Daarnaast lijkt er 
een verschil van mening te bestaan over de omvang van het probleem op de school tussen 
ouders en leerkrachten. Hoe kan dit ? 
 
Een lid zou graag een enquête houden onder leerlingen met enkele simpele vragen. Er wordt 
echter getwijfeld of leerlingen in - vooral de onderbouw - zo’n enquête wel kunnen invullen. 
 
Iedereen is het er over eens dat de allereerste actie door de ouders van het (gepeste) kind 
moet worden gedaan. Deze eerste stap is een gesprek met de docent. Deze kan dan praten 
met alle betrokken partijen, en eventueel een gesprek met alle betrokken ouders. Een 
volgende stap is een gang naar de directie; de school wil pestgedrag aanpakken ! 
 
Dit thema is natuurlijk niet nieuw en een compleet pest protocol wordt al langere tijd 
gevolgd. Het volledige pest protocol staat op de website.  
 
Op de vraag of het thema pesten voldoende aandacht krijgt in de klas geven de MR leden uit 
het team unaniem aan dat dit wel het geval is. Zowel het curriculum zorg voor de aandacht, 
als de leerkracht die met de vinger aan de pols heeft op de actualiteit in zijn of haar klas.  
 
Een lid stelt voor dat pesten tijdens een ouderavond moet worden benoemd en men ouders 
attendeert dat het volledige protocol online te vinden is.  
 
De MR is uitgenodigd om ook over dit onderwerp in gesprek te gaan met de Intern 
Begeleiders van de Compositie. 
 
9. Smalle gangen (veiligheid) 

Sommige bakken voor de rugzakken zijn verplaatst. Dit helpt iets, maar niet genoeg.  
Er wordt gekeken of het muurtje weg kan bij de klas van Edith, wat de kapstok locatie bij het 
lokaal te krap maakt. 
 
Een andere optie is om de pleindeur voor dit lokaal ’s ochtends open te doen. Zo kunnen 
ouders en leerlingen ook via de voorkant naar binnen en dit neemt de druk weg in de 
gangen. 
 
Er kan ook iemand voor enkele ochtenden staan om de mensen te vragen door te lopen en 
niet te lang te blijven staan om de doorstroom te vergroten.  
 
10. Schoonmaak 

Vooral de hygiëne van de toiletten is te vaak een groot probleem. Er wordt gekeken of er 
“richt stickers” (met bv een vlieg) in de pot kunnen worden geplaatst.  



 
Dit onderwerp wordt regelmatig in de klassen besproken. Het effect is dat het schoner 
wordt, maar helaas slechts tijdelijk.  
Het blijft een hekel punt en is moeilijk bespreekbaar in een klas. Leerlingen wordt verteld dat 
het melden van een vieze toilet geen klikken is, leerkrachten willen weten als een toilet vuil 
is. 
 
Er is door Martijn ook goed contact met de schoonmaakploeg en wordt er dagelijks gecheckt 
en meldingen gedaan als er problemen zijn. 
 
11. Richtlijnen leerkrachten verjaardagsfeestjes en tractaties op school 

Een lid wil graag weten wat ouders wel of niet mogen meegeven aan jarige kinderen om uit 
te delen. Het lijkt soms dat de ene ouder de andere wil overtreffen en dat is niet eerlijk voor 
de minder bedeelden.  
De bestaande richtlijn is “gezond, geen cadeaus”. 
 
Men zou kunnen kiezen gezonde tractaties op te eten in de klas en ongezonde dingen mee 
te geven, mits dit mogelijk is. 
 
Er is iets aan ouders gecommuniceerd, vooral bij groep 1.  
 
Dit onderwerp verdient opnieuw de aandacht van ouders. Via Digiduif ? 
 
12. Rondvraag 

Geen opmerkingen. 
 

13. Sluiting 

Harm Jan sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 15 januari  2018. 
 

 
Bijlage 1: actielijst 
Bijlage 2: voorlopige agenda’s komende periode. 



Bijlage 1 - Actielijst: 
 

Wie Wat Wanneer / reeds gedaan 

Robert MR leden en voorkeur cursussen doorgeven aan Joke ZSM 

Heleen Ouderraad uitnodigen voor 15 januari meeting  

   

   

   

 
  



Bijlage 2: Agenda komende vergaderingen 2017-2018 

Data: 13 november 2017; 15 januari 2018; 5 maart 2018; 14 mei 2018; 2 juli 2018 

Vergadering van 15 januari 2018: 

· Begroting 2018 
· Vertrouwenspersoon/klachtenregeling 
· ICT 
· Klimaatbeheersing 

Vergadering van 5 maart 2018: 

· Arbo ziekteverzuimbeleid, stand van zaken 
· (concept) zorgplan samenwerkingsverband 
· (concept) formatieplan 
· Kleuterplein verfraaien 

Vergadering van 14 mei 2018: 

· (concept) schoolgids 
· Vaststellen van Zorgplan 
· Vaststellen van Formatieplan 

Vergadering van 2  juli 2018: 

· Verkiezingsprocedure MR bezien/organiseren 
· Taakverdeling/taakbelasting team 
· Meerjarenbeleidsplan van de school; voortgang 
· Begroting MR 2018-2019 (o.a. scholingsbehoefte) 
· Concept Jaarplan en begroting Compositie bespreken 
· jaarplanning MR 2018-2019 

Vergadering van augustus/september 2018: 

· Vaststellen van de schoolgids 2018-2019 
· Informatie over de jaarrekening 


