
MR-vergadering  De Oceaan 24-09-2019 (oorspronkelijk gepland op 17-09-

2019) 
 

Aanwezig 

Charita Dundas, Jelle Agema, Marianne ten Veen, Mariska Crucq, Ronald Numan (halfuur na 

aanvang), Sandra Wouters 

 

Deze vergadering is niet officieel genotuleerd. Hij is gehouden van 18:30u – 20:30u. 

De MR heeft kennisgemaakt met elkaar. 

 

Schoolplan 

Het schoolplan is enkele weken geleden door Ronald rondgestuurd aan de MR-leden. 

We hebben ernaar gekeken, en hierop commentaar geleverd. 

Het is een uitgebreid stuk, dat op zich goed in elkaar zit, volledig is, en met wat aanpassingen effectiever en 

overzichtelijker zou kunnen. 

Een introductie zou welkom zijn, om het doel en gebruik van het schoolplan toe te lichten. 

De bijlagen waren nog niet toegankelijk. De formulering en spelling/stijl mogen gecontroleerd worden. 

Een deel van de tekst staat dubbel in het document. 

Een afkortingenlijst zou kunnen helpen voor het begrip. 

Het is niet duidelijk hoe het document tot stand gekomen is en wie er aan meegewerkt hebben. 

In een e-mailwisseling binnen de MR zijn bovenstaande punten nader toegelicht. Na een review van het 

document door Ronald kunnen we deze punten nalopen en gezamenlijk het document opnieuw beoordelen.  

 

Overige 

Er is kort gesproken over vergroening van het schoolplein, en mogelijk ook de daken. Het is erg warm in de 

zomer. 

De grond van het schoolplein is van de gemeente. Dit is bij de meeste scholen het geval . Het gebouw is ook 

van de gemeente. 

Christiaan van ICT is aanwezig op vrijdagen. 

Er staat bij Agora nog 8,9 FTE open. 

Er zijn 27 nieuwe medewerkers aangenomen bij Agora en bij Zaan Primair. 

Er waren honderd zij-instromers aangemeld. Van hen zijn er nog vier à vijf over, vanwege de reken- en 

taaltoets en andere systemen. 

  

De agenda van 24-09-2019 

19:00-19:30 uur MR  

Vaststellen agenda en notulen  

Conceptjaarverslag MR!!  

Financieel verslag en begroting MR  

Verdelen van de taken binnen de MR  

Werven van MR leden  

Vaststellen jaarplan MR, incl vergaderplanning  

Inventariseren scholingsbehoefte MR  

Notulen en agenda GMR  

 

19:30 -20:30 uur met Ronald  

Informatie over huisvesting (ventilatie, buitenspeelplaats…)  

Personele bezetting  



Informatie over vreedzame school  

Informatie IKC  

Informatie over samenstelling bevoegd gezag (BG), organisatie BG en scholen ???  

Bespreken jaarplan MR  

Informatie over begroting BG ambitiegesprek?  

 

20:30-21:00 uur MR  

Nabespreking 

 

MR-vergadering   29-10-2019 
 

Aanwezig 

Charita Dundas, Jelle Agema, Marianne ten Veen, Mariska Crucq, Ronald Numan (halfuur na 

aanvang), Sandra Wouters 

 

De agenda van 29-10-2019 

19:00-19:30 uur MR  

1) Vaststellen agenda en notulen  

2) Notulen en agenda GMR 

3) Functioneren van MR; Verdelen van taken binnen MR; jaarverslag, financieel verslag en 

begroting 

4) Inventarisatie Arbozaken en ziekteverzuimbeleid Instemming PMR  

5) Communicatie met de achterban (verschuift naar de volgende vergadering) 

 

19:30-20:30 uur met Ronald  

6) Leerkrachtenprofiel (dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering, aangezien 

het pas op de dag van de vergadering binnenkwam) 

7) Vaststellen Arbojaarplan  

8) Status/Vaststellen schoolplan – Instemming MR  

9) Evt. vaststellen wijzigingen onderdelen schoolplan  

10) Evaluatie passends onderwijs Advies MR  

11) Concept-(bestuurs)formatieplan Instemming PMR 

12) Informatie over huisvesting 
13) Informatie over Lessonstudy 
14) Informatie begroting school 

 
Extra ingebrachte onderwerpen 

15) MR-vergaderdata voor dit jaar nagaan 
16) Nieuw inspectiekader naar referenties 
17) Unitwerken 
18) Staking 6 november 
19) Onderzoek continurooster 
20) Onderzoek werktijdverdelingsplan 
21) Talentenklassen 
22) RI&E 
23) WVTTK en rondvraag 

 



 

 

20:30-21:00 uur MR 

 

Er zijn deze vergadering veel agendapunten, teveel om in één vergadering te behandelen. Er is 

daarom besloten drie punten van Ronald uitgebreider te behandelen. De rest is kort toegelicht. 

 

  



Ad 3) Taken 

De takenverdeling binnen de MR wordt: Mariska wordt voorzitter. Het notuleren wordt bij toerbeurt 

gedaan. Jelle verzorgt dit deze vergadering. 

We kunnen bijhouden wie er iets meeneemt voor bij de koffie. Vorige vergadering was dit Sandra, 

deze keer Jelle. 

 

Praktische zaken 

(Met Ronald besproken) 

De vergadering start normaal gesproken om 19:00u, waarbij Ronald aanschuift om 19:30u. 

 

Voor het archiveren en nazien van documenten die voor de MR van belang zijn: 

Onedrive is aangemaakt, maar alleen voor medewerkers van Agora, dus dat kunnen wij als MR niet 

gebruiken. 

Er zijn verschillende accounts voor de MR: 

- mroceaan@gmail.com 

- mr@de-oceaan.nl 

- mroceaanarchief@gmail.com 

Het wachtwoord op dit moment voor mroceaan@gmail.com en mroceaanarchief@gmail.com is 

medegedeeld tijdens de vergadering en zal per e-mail worden toegezonden (actie Jelle). 

Twee weken voor de volgende vergadering krijgen we een update van Ronald. Hij overlegt met 

Christiaan, die verantwoordelijk is voor de ICT. Dit is ten tijde van publicatie van de notulen gebeurd. 

 

Ad 5) Communicatie met achterban 

Het communicatieplan wordt verschoven naar de volgende vergadering. Dit wordt dan doorgenomen 

en er zal een besluit over genomen worden. 

 

Ad 6) Leerkrachtenprofiel 

Dit onderwerp wordt op de volgende vergadering uitgebreider behandeld. 

Vraag van Mariska: Is er een basisfunctieprofiel beschikbaar? 

Antwoord van Ronald: Dit hangt samen met doelstellingen en ambities. Leerkrachten worden via 

Agora Support aangenomen. Met een beter profiel kan De Oceaan betere invulling geven aan de 

units (met name 3/4 en 5/6 ). 

Actie: de MR leest het leerkrachtenprofiel, om op De Oceaan het gewenste niveau te behouden, na 

beoordeling door het Agorabestuur. Potentiële leerkrachten die bij De Oceaan terecht willen komen 

worden via het Agorabestuur geselecteerd. We willen graag dat het bestuur herkent wie er bij De 

Oceaan terecht zou moeten komen.   

 

Ad 8) Status schoolplan 

Het schoolplan is praktisch klaar. Het wacht op goedkeuring van het bestuur. De layout is aangepast. 

 

Ad 11) Formatieplan 

In de formatie is de school nog op zoek naar ondersteuners. Per unit is een OOP’er gewenst. OOP 

staat voor: OnderwijsOndersteunend Personeel. 

Een deel van het budget voor de ondersteuning is ingezet voor een OOP’er voor enkele dagen in de 

week. 
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Er is een psycholoog voor alleen De Oceaan voor € 99 per uur (i.p.v. het reguliere tarief van rond € 

149 per uur). Via de stichting Agora ligt het tarief hoger. De psycholoog behandelt verschillende 

onderwerpen, bijvoorbeeld dyslexie. 

 

Ad 16) Nieuw inspectiekader naar referenties 
De analyse bespreken we een andere keer, over ca. twee maanden. Dit wordt een informatieve 

ronde voor de MR. Wellicht op 21 januari. 

 

Ad 18) Staking 6 november 

Dit punt dient kort genoemd te worden. Niet alle scholen doen mee aan de staking. 

 

Ad 20) Onderzoek werktijdverdelingsplan 

Door de leerkrachten is met inspraak van de MR besloten dat het extra budget geschonken zal 

worden aan meer OOP, meer gym, en meer muziek. 

Muzie is afgeblazen voor dit jaar. De reden is dat de invulling niet was zoals verwacht. 

Het budget voor dit jaar gaat omhoog. N.a.v. een evaluatie onder het personeel waren er slechts 

negen reacties van de 28 personeelsleden, ondanks herhaaldelijke verzoeken. 

In het algemeen zijn leerkrachten positief over de extra aandacht voor genoemde onderwerpen. Wel 

zou men nog meer willen. 

In de leiding wordt ook gestudeerd. Ronald wenst transformationeel leiderschap uit te oefenen. 

 

Ad 22) RI&E 

Er is geen risico-inventarisatie en –evaluatie per se. Alles is op de Agora-website te vinden). 

Wel wordt het RI&E-plan periodiek gereviewd.  

 

Ad 23) WVTTK 

 

In de leiding wordt ook gestudeerd. Ronald wenst transformationeel leiderschap uit te oefenen. 

Ronald zal ons digitaal doorsturen: 

 

- het jaarverslag van de afgelopen twee jaren 

- de statuten van de MR 

- het reglement van de MR 

 

  



Ad 15) Vergaderschema 

 

Het MR-vergaderschema voor het lopende jaar is: 

 

dinsdag 24-09-2019 

dinsdag 29-10-2019 

dinsdag 26-11-2019 

dinsdag 21-01-2019 

dinsdag 17-03-2019 

dinsdag 14-04-2019 

dinsdag 12-05-2019 

dinsdag 26-05-2019 

 

De vergadering start normaal gesproken om 19:00u, waarbij Ronald aanschuift om 19:30u. 

 

Actiepunten 

 

1) Wachtwoord doorsturen MR-accounts – Jelle 

2) Doornemen leerkrachtenprofiel - allen 

 

Volgende vergadering: dinsdag 26 november 2019 

 


