
 
 
 

Medezeggenschapsraad notulen 
   
Datum: 14 mei 2018 om 19.30 uur 

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

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30.  
 
2. Notulen vergadering van 12 maart  2018 

De notulen worden nog gestuurd. 
 
3. Mededelingen 

Geen 
 
4. Post 

Geen post. 



 
5. Mededelingen van de directie 

Het bestuur benadrukt dat sommige items die besproken worden onder dit kopje tijdens de 
MR vergaderingen in vertrouwen wordt meegedeeld en niet publiekelijke informatie is. Als 
men twijfelt of iets in vertrouwen is meegedeeld, vraag het eerst aan het bestuur. 
 
Meerdere collega’s komen in aanmerking voor LB. Gevraagd werd aan ASG of er meer dan 
40% van de leraren in de LB loonschaal mag zitten. En die toestemming is gekregen. De LB 
schaal eist dat het een goede leerkracht is die meer dan 50% van zijn tijd voor de klas staat, 
en iets extra’s biedt. Zowel Sophie als HarmJan zijn beloond met de LB schaal, vanwege hun 
inzet op school en in de medezeggenschapsraden. 
 
Landelijk probeert men per school 40% van de leerkrachten in de LB schaal te hebben. Er 
wordt opgemerkt dat landelijk vooral de regel “minimaal 50% voor de klas” vaak niet werd 
gebruikt, om zo toch te laten zien dat scholen het percentage halen; men liet IB-ers 
meetellen die minder voor de klas staan maar wel deze schaal hebben. Omdat de politiek 
zich er mee heeft bemoeid is er opnieuw streng gekeken naar de percentages. De hoop is 
dat het LB niveau weer boven de 40% komt en enkel leraren betreft en niet IB-ers die het 
minimum van 50% niet halen. 
 
6. Zelfevaluatie team 

De inspectie onderzoekt momenteel 6 scholen die graag als “goed” worden beoordeeld en 
dat momenteel nog niet zijn. De Compositie is daar een van. 
 
Als uit de zelfevaluatie blijkt dat men “goed” is en men wil inderdaad de norm goed hebben, 
dan worden deze evaluaties door de inspectie verder getoetst. Komt er geen “goed” uit, dan 
kan men niet als goed beoordeeld worden. 
 
Er werd gevraagd waarom er geldt “Minimaal 75% van de leraren geeft goed les”. Waarom is 
dit geen 100% ? Antwoord: het is een norm van de inspectie. Het wil niet zeggen dat het 
precies 75% is, het mag dus hoger zijn. Het bestuur is van mening dat deze norm gehaald 
wordt.  
 
Er wordt gevraagd of ouders op de hoogte worden gesteld van speciale lessen, zoals 
schaaklessen. Antwoord: op zich is hier geen protocol voor om ouders in te lichten, maar er 
mag van uit worden gegaan dat de ouders (bijvoorbeeld bij schaaklessen in groep 7 en 8 ) 
echt wel op de hoogte zijn dat het kind speciale les krijgt. 
 
Er wordt tussen verschillende werkgroepen vergaderd. Zijn hier ook notulen van ? 
Antwoord: ja, er worden notulen bijgehouden. 
 
Door het gebruik van “onderbouwd online” kunnen kleuters beter worden ingeschat op hun 
niveau dan door de CITO toets. De opmerking in het document dat ook nog een CITO toets 
worden gedaan ter controle wordt losgelaten het volgend jaar. 
 
Een ouder die de PPT begeleid, is gestopt. Een teamlid heeft deze taak overgenomen. 



 
7. Terugdringen werkdruk 

Er komt een extra leerkracht voor de bovenbouw groepen 6/7/8 
Er komt 2 dagen een onderwijs assistent voor de onderbouw, in het begin vooral in groep 3. 
Na januari wordt deze kracht ook verdeeld over de groepen 1/2. 
Klassen groep 4/5 zijn wat kleiner. 
Er zijn twee IB-ers in dienst die IB werk zullen blijven doen, omdat dit alle leerkrachten 
ondersteunt. Ze hoeven niet voor de klas.  
 
Daarnaast komt er wat verandering in het rooster om alle leraren ook pauzes te gunnen. 
 
8. Formatieplan 

Het percentage LB lijkt niet te kloppen met de nieuwste LB benoemingen. Dit wordt 
aangepast. 
 
We starten het volgend jaar met 20 groepen. 
 
9. Veiligheidsplan 

Dit plan gaat vooral over de veiligheid van het kind als individu. Er werd gevraagd waar het 
veiligheidsplan is voor het gebouw (wat te doen bij calamiteiten). Men doet periodiek 
brand/bom-melding oefeningen en het bijbehorend plan wordt geschreven door ASG en 
hoort niet thuis in dit plan. 
 
Er wordt opgemerkt dat veel verschillende documenten wel tot verwarring kan leiden: in het 
geval dat ze echt nodig zijn, is het niet handig te moeten zoeken waar het protocol is. 
 
En ex-leerkracht wordt nog steeds genoemd bij enkele taken in het veiligheidsplan. Dit lijkt 
niet te kloppen. 
 
10. Ondersteuningsplan 

Dit plan wordt gesschreven door de IB-ers. Geen opmerkingen verder. 
 
11. Zorgplan 

Dit wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. 
 
12. Concept schoolgids  

Dit wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. 
 
13. Rondvraag 

Vanochtend was er een e-mail vanuit de Ouderraad. Er wordt gewerkt aan een concept 
samenwerkingsverband Oudervereniging en OBS De Compositie. De MR zal reageren met de 



opmerking dat het alleen eindresultaat zal worden beoordeeld door de MR en kijkt uit naar 
de definitieve versie. 
 
De bijdrage voor Kamp van groep 7/8 is EUR 75. Men wil dit verhogen naar EUR 80. 
Afsgesproken is dat nog even duidelijk wordt gemaakt waarop het bedrag is gebaseerd. Het 
akkoord is bij deze gegeven door de MR. Momenteel wordt het tekort aangevuld door het 
geld van de OR; dit komt ook van ouders af.  
 
 
 
14. Sluiting 

Harm Jan sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 2 juli 2018. 
 

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



Bijlage 1 - Actielijst: 
 

Wie Wat Wanneer / reeds gedaan 

HarmJan Reageren e-mail samenwerkingsverband 
Oudervereniging en OBS De Compositie 

 

Joke Verwerken genoemde aanpassingen in sommige 
plannen (zie boven) 

 

Jeroen Rondsturen notulen van vergadering 12 maart 2018.  

HarmJan Extra onderbouwing verhoging kampgeld (e-mail naar 
de raad) 

 

   

   

 
  



Bijlage 2: Vergaderingen 2017-2018 

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

Vergadering van 2 juli 2018: 

· Zorgplan 
· Concept schoogids 
· 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 


