
MR- vergadering De Oceaan via Teams 
8 april 2021  
19.00 – 21.00 uur 

Aanwezig: Sandra Wouters, Cindy Swart, Mariska Cruq, Jelle Agema en Charita Dundas (notulen). 
 
Aanwezig vanaf 19.45u: Ronald Numan, Cilia Matthijssen 

Afwezig: -  

Voorbespreking 

1. Mededelingen 
Geen. 

 
2. Vaststellen agenda en notulen + actiepunten MR vergadering 17 februari  
De MR-leden gaan akkoord met de agenda en notulen.  
Actiepunten: 
> Jaarverslag wordt binnenkort geplaatst, nadat deze langs Marianne en Ronald is geweest. 
> Jaarplanning wordt nog steeds aan gewerkt. Ronald gaat opnieuw aangeven wanneer - met data - 
documenten (in concept) aangeleverd kunnen worden. 
> Vertrouwenspersoon verslag nog niet gekregen. Ronald straks aan herinneren.  
> Veilig verkeer Nederland laat zien wat ze kunnen bieden (enquête veiligheid rondom school). 
Actiepunt > Sandra gaat achter de reeds bestaande onderzoeken over de verkeersveiligheid 
rondom school aan.   
Actiepunt > Jelle plaatst notulen op de website en onze eigen portalsite. 
 
3. Notulen en agenda GMR  
Sandra heeft de MR per mail voorzien van de notulen van de GMR. Er zijn vanwege corona drie 
vergaderingen in één geweest. Het ging het o.a. over salariëring en provisiebasis van directeuren, de 
kaderbrief over de financiële situatie van stichting Agora en het inspectiebezoek.  

 
4. Continurooster/ vijf gelijke dagenmodel status peiling docenten  
Cindy zegt dat Cilia al twee keer aan Ronald heeft gevraagd naar enquête voor personeel. Tot op 
heden niets ontvangen. Binnenkort is er ook een enquête over werkdrukgelden, waarschijnlijk heeft 
deze voorrang. Erop letten dat het personeel niet overvraagd gaat worden.  

 
5. Nieuwe opzet jaarplanning MR 
Besproken bij agendapunt 2. 
 
Met Ronald (en Cilia) 
 
6. Bespreken actualiteit (corona en onderwijs) 
Cito’s zijn na rapportgesprekken afgenomen. Adviesteam denkt na hoe de resultaten worden 
gecommuniceerd richting ouders. Geldt voor klassen groep 3 t/m 8.  
Cindy: Unitwerken mag nu niet doorgaan (5-6). Hele dag met dezelfde stamgroep, geeft wel rust 
voor zowel leerkracht als kinderen i.p.v. wisseling met unitwerken. Merkt aan kinderen dat ze zich 
op een andere manier openstellen.  
Sandra: Als school moeten we beter met ouders communiceren vanaf groep 4 over de cito’s en het 
vo. Dit jaar enkele klachten van ouders van kinderen uit groep 8 bij de directeur vanwege de 
tegenvallende adviezen. Door covid-19 kunnen we dit jaar niet letterlijk met elkaar om 



tafel zitten en worden de gesprekken online gevoerd. Hierdoor kan de leraar minder anticiperen op 
de emotie van leerling en/of ouder(s).  
Er moet dus beter aan verwachtingsmanagement worden gedaan. In ParnasSys kan een 
ontwikkelprofiel afgenomen worden. Dit helpt het ouders inzicht geven in de vorderingen van de 
leerling. 
Ronald zegt dat Parro opnieuw wordt ingericht en er meer mogelijkheden worden opengezet. 
Uitslagen van toetsen worden daar ook in opgenomen, waaronder cito’s (vanuit transparantie). Dat 
laatste vraagt wel om uitleg om misinterpretaties bij ouders te voorkomen. Charita stelt voor om in 
de communicatie mee te nemen dat ouders, die daar behoefte aan hebben, zich kunnen intekenen 
voor een gesprek waarin de cito-scores worden toegelicht.  
 
7. Financiële situatie De Oceaan  
Sandra zegt het financiële rapport van de inspectie van Agora via de GMR gekregen te hebben. 
Daaruit bleek dat er geen tekorten zijn binnen Agora. Ze vraagt aan Ronald, waaruit blijkt dat het bij 
Oceaan dan net anders ligt? Het is vrij ingewikkeld al die verschillende geldstromen. Hierdoor heeft 
de MR lichte zorgen (moeten wij niet een expert inhuren?).  

 
Ronald zegt dat vandaag het directieoverleg was. De financiële kaders zijn op alle fronten 
onduidelijk. Na de informatie die via de GMR is verspreid zijn er alweer twee dingen gewijzigd in de 
kaders, ook is er weer een nieuwe brief van de minister van Onderwijs. Ronald zegt dat op 16/4 
de subsidieaanvraag voor het Nationaal plan onderwijs (Npo) moet zijn ingediend bij het ministerie. 
Het format waarmee dit zou moeten gebeuren is er alleen nog niet, daarom heeft hij alvast zelf een 
analyse gemaakt als basis voor de aanvraag. Hieruit blijkt dat de zorgen met name bij de groep 6 en 
7 liggen. Voor één groep 6 wordt een verbeterplan gemaakt. Er is vanuit het Npo maximaal een 
bedrag van €228.000,- beschikbaar voor De Oceaan. Onduidelijk is nog of dat direct naar de school 
gaat of naar het bestuur.  

 
Ronald geeft aan dat Agora wel financieel gezond is, maar dat een bezuinigingsslag nodig zou zijn 
van €1,3 mil. Dit jaar was dat €700.000,-. Het bestuur heeft bepaald dat het percentage materiële 
bekostiging richting scholen wordt daarom verlaagd. Waarom het bedrag lager is, is onduidelijk voor 
de directeuren. De directeuren hebben het bestuur gevraagd waar het geld aan op gaat, maar 
krijgen geen duidelijk antwoord. Het blijkt met te hoge loonlasten te maken te hebben. Als de 
directeuren geen duidelijk antwoord krijgen, dan gaan ze naar de RvT. De leerling/leraar ratio zou 
dan van 1 op 26 naar 1 op 27 gaan. In de praktijk komt dit voor grote scholen neer op een groep 
eraf. Sandra vraagt of dit misschien komt doordat jaren geleden is ingezet op meer hoger opgeleid 
Personeel (hbo/master)? Of hebben wij naar verhouding een gemiddelde hogere leeftijd in 
vergelijking met andere scholen? Ronald zegt dat met de subsidie Npo wel moet het lukken over 
twee jaar. 
 
Afgesproken wordt dat de MR en Ronald nog een keer bij elkaar komen om de financiële situatie te 
bespreken als Ronald meer duidelijkheid heeft over de financiële kaders, ook vanuit het bestuur. 
Zodra de begroting in concept af is zal Ronald deze naar de MR sturen voorzien van een uitleg. Naar 
verwachting is dat volgende week.  
Actiepunt > Ronald stuurt na 16 april de conceptbegroting en het formatieplan aan de MR. Het gaat 
dan ook naar de stafafdelingen en het bestuur. 

 
Sandra stelt voor om de geplande vergaderdata onder de loep te nemen en deze te plannen o.b.v. 
de moment waarop overleg noodzakelijk is. Afhankelijk wat wanneer speelt. Wanneer kunnen we 
als MR het beste geraadpleegd worden? Ronald zegt hierop dat in november en mei de meeste 
items aan de orde zijn. De jaarplanning en vergaderdata dienen daarop te zijn afgestemd. 
  
Als laatste geeft Ronald nog aan dat hij de ouderbetrokkenheid en – participatie wil verbeteren 



d.m.v. een klankbordgroep. Dit heeft Ronald in een lijst vervat en hij zou van de MR willen weten 
wat we daarvan vinden.  
Actiepunt > Ronald stuurt lijst klankbordgroep door.  
Actiepunt MR > doornemen en aanvullen van de lijst. Voor volgende keer op de agenda zetten ter 
bespreking.  

 
8. Rondvraag 
Mariska vraagt Ronald of we nog het verslag van de vertrouwenspersoon kunnen krijgen. Als MR 
willen we graag informatie over het proces. Ronald zegt dat we Jeanette de Ree kunnen uitnodigen 
voor een volgende MR- vergadering. Zij is de aandachtsfunctionaris meldcode (is voor 
ouders).  
Actiepunt > MR nodigt Jeanette de Ree uit.  

 
Nabespreking (zonder Ronald) 
 
Cilia stuurt iets door van een MR van een andere school. Soort informatiebrief als voorbeeld voor 
ons. Goed voor de zichtbaarheid.  
Actiepunt > Cilia stuurt bericht door. 
 
Vergadering van 13/4 vervalt. Misschien nieuwe datum plannen als daar noodzaak toe is.  
 
 

 

  


