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MR- vergadering De Oceaan 
26 november 2019  
19.00 – 21.00 uur 
 
Aanwezig: Jelle Agema, Marianne ten Veen, Mariska Crucq, Sandra Wouters, Charita Dundas 
(notulen), Ronald Numan (uitgenodigd vanaf agendapunt 5) 

Afwezig: -  

Mededelingen 
- Jelle en Charita maken wisselend de notulen van de vergaderingen. 
- Sandra kan 21 januari waarschijnlijk niet aanwezig zijn. Zij kan indien nodig haar input 

leveren op de punten die voor die vergadering geagendeerd zijn. 
 

1. Vaststellen agenda en notulen 
Actiepunt > Volgende vergadering (21 januari) Ronald vragen naar status 'Lessons study'.  
Actiepunt > Jelle maakt aanpassingen in de notulen en stuurt ze dan nogmaals rond, ook naar 
Yvonne voor plaatsing op de website.  

 
2. Notulen en agenda GMR 
Marianne zegt dat 12 december de GMR weer bij elkaar komt (vergadert om de 6 weken). 
Vragen die bij ons leven kunnen via de GMR voorgelegd worden. Leden in de GMR 
vertegenwoordigen hun school of MR niet. Verder geeft ze aan dat de gelden voor 
werkdrukmiddelen worden verhoogd. Als laatste geeft Marianne aan dat er een kaderbrief, 
opgesteld door het College van Bestuur, is uitgegaan vanuit Agora. Daar wordt het hele 
onderwijs op gebaseerd. Directeuren werken ermee. Hierin is bijvoorbeeld bepaald dat de 
verhouding 1 leerkracht op 26 leerlingen is (zonder max) en 1 intern begeleider (0,6 fte) op 300 
leerlingen.  
 
3. Evaluatie functioneren MR 
Geconcludeerd wordt dat de huidige MR professioneel handelt, waardoor wij een goede 
sparringpartner voor de directeur kunnen zijn. We moeten er nog voor zorgen dat de basis op 
orde is (notulen, opslag), daar worden nu de nodige stappen voor gezet. Proberen meer te 
richten op zichtbaarheid. Bijvoorbeeld in de nieuwsbrief. We willen laagdrempelig voor ouders 
zijn en toegankelijk.  
Actiepunt > Vanuit oudergeleding nadenken over onze pr richting de ouders. Hiervoor wordt een 
afspraak gemaakt. Mariska maakt alvast een opzetje.  

 
4. Inventarisatie Arbozaken 
Onduidelijk waarom dit op de jaarplanning staat. Dit wordt straks nagevraagd bij Ronald. 

 
5. Vaststellen Arbojaarplan 
Ronald geeft aan dat er geen arbojaarplan is. Er is een digitaal veiligheidsplan en een RI&E-
boekwerk. Deze wordt om de 4 jaar vastgesteld. Om de twee jaar vindt er een monitoring plaats 
voor de tussenstand. De RI&E is heel breed (van kapot stopcontact tot opbergen 
schoonmaakmiddelen). Elk jaar staat er 1 onderdeel centraal dat wordt aangepakt. Nu met name 
de beschikbare ruimte voor kinderen en leerkrachten. De Oceaan komt nu 170m2 tekort. 
Volgend jaar is dat 280m2. Gemeente zou moeten optreden, maar dat gebeurt nog niet. School 
moet namelijk kunnen aantonen dat groei de komende 5 á 10 jaar blijft aanhouden en dat is 
moeilijk hard te maken.  



2 
 

Op de vraag van Charita of er controles zijn van de Arbeidsinspectie antwoord Ronald dat er geen 
directe gevaren zijn. De brandweer controleert ook regelmatig. 
Actiepunt > Dit agendapunt moet anders geformuleerd worden in de jaarplanning (Mariska)  

 
6. Vaststellen schoolplan 
Ronald geeft aan dat deze nog niet is goedgekeurd. Dat komt doordat de landelijke 
inspectiekaders zijn gewijzigd. Het schoolplan had voor 1 oktober 2019 vastgesteld moeten 
worden.  
Op dit moment wordt nog gekeken naar het leerlinggewicht. Deze is afhankelijk van de 
individuele situatie van het kind, bijvoorbeeld 2,1 als een leerling een andere moedertaal heeft 
én in een aandachtswijk woont. Dit mag niet meer volgens de nieuwe inspectiekaders.  
Check www.zaanstad.incijfers.nl Hier kun je alles over de wijk zien. Maar ook 
ervaringen/meningen over het onderwijs in de wijk. Men is erg tevreden over het onderwijs in 
Saendelft. De Oceaan krijgt nu geen onderwijsachterstandsgelden.  

 
7. Evaluatie passend onderwijs 
Ronald geeft aan dat er destijds binnen het adviesteam voor gekozen is om de totale 
onderwijsgelden voor passend onderwijs (ter hoogte van bijna €100.000,-) zo dicht mogelijk bij 
de kinderen te brengen en zo min mogelijk te verspillen. Vanuit dit budget wordt 
onderwijsondersteunend personeel gefinancierd en twee zorgexperts (gedetacheerd vanuit 
Agora) ingehuurd. Het voornemen is om daarbovenop op korte termijn een schoolpsycholoog in 
te huren voor 4 uur per week om onderzoek te doen en capaciteitentesten af te nemen (via 
schoolbegeleidingsdienst Klaarr). Er wordt niet met het jeugdteam (extern) gewerkt i.v.m. de 
slechte ervaring en de afstand van de school. Het voordeel van interne medewerkers is dat ze 
aanwezig zijn op de werkvloer en daardoor veel meer meekrijgen van de school. Docenten 
krijgen direct antwoord bij vragen. Marianne geeft aan dat ze goed zijn verbonden met de 
leerlingen en dat deze werkwijze met zich meebrengt dat er veel meer leerlingen behandeld 
kunnen worden. Desgevraagd geeft Ronald aan dat het beleid hierover deels in het schoolplan 
staat en er een begroting voor is opgemaakt. Er is €65.000,- budget beschikbaar voor de 
personele lasten voor het vormgeven van passend onderwijs.  
Ronald vertelt verder dat er vanuit de school ook interesse is in een brugfunctionaris op de 
school, die heeft alle contacten met jeugdteams en heeft een brede doorverwijsfunctie. De 
kosten voor deze functionaris zijn echter erg hoog (ad. €84.000,- per jaar). De inzet van 
brugfunctionarissen bevindt zich nu nog in de pilotfase. 
 
8. Concept (bestuurs)formatieplan  
Wordt pas voorgelegd in februari.  
Actiepunt > Aanpassen in jaarplanning (Mariska) 

 
9. Communicatieplan 
Verschoven naar vergadering van 21 januari. 

 
10. Leerkrachtenprofiel 
Mariska geeft aan dat het onduidelijk is vanuit welke behoefte dit profiel is opgesteld en dat het 
goed zou zijn als hier van te voren goed zicht op is. Ronald reageert door te zeggen dat het een 
discussiestuk is. De vraag van het bestuur is om toe te werken naar een lerende organisatie. 
Daarnaast zijn er momenteel op teamniveau nogal wat wisselingen en dit werkt - tezamen met 
de hoge ambities - werkdrukverhogend. Het team wil een veilige cultuur en intensieve 
samenwerking bereiken. Wat heeft De Oceaan nodig bij unitwerken? Hierover zal gediscussieerd 
worden met het team tijdens de tweedaagse in januari. Dit leerkachtenprofiel dient als input en 
moet de collega’s prikkelen.  

http://www.zaanstad.incijfers.nl/
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Mariska zou willen dat er juist eerst met het team een visie ontwikkeld wordt voor het profiel 
verder te concretiseren. Desgevraagd geeft Ronald aan heel bewust te hebben gekozen voor een 
geconcretiseerd profiel om juist de discussie van de grond te krijgen.  
Sandra geeft aan dat dit gezien de cultuur binnen het (vrij jonge) team een goede manier is om 
een discussie van de grond te krijgen. Marianne geeft nog als tip mee dat dit eventueel ook nog 
zou kunnen aan de hand van stellingen.  
Actiepunt > Iedereen kijkt kritisch naar het leerkrachtenprofiel en mailt Mariska deze week 
zijn/haar input, zodat zij het gebundeld naar Ronald kan sturen.   

 
11. Op tijd starten van de lessen 
Verschoven naar vergadering 21 januari. 

 
12. Evaluatie onrust ouders groep 7b 
Mariska heeft nog nagevraagd bij de ouders hoe het gesprek is gegaan. Hier heeft zij vooralsnog 
geen reactie op gekregen. Ronald vertelt dat het gesprek met de ouders goed en transparant is 
verlopen. Hij heeft in het gesprek aangegeven dat hij de docentenwissel destijds niet alleen heeft 
bedacht, maar met het managementteam. Dit onderwerp is niet voldoende en juist 
gecommuniceerd. Ouders zeiden in het gesprek dat de kinderen niet goed op de hoogte waren. 
Marianne geeft aan dat er ergens een communicatiestoornis is geweest. Het is nu uit de lucht.  

 
13. Nabespreking 
- 
 
Rondvraag 
Ronald geeft aan het dat het onderzoek naar het ‘5 gelijke dagenmodel’ is geparkeerd vanwege 
andere prioriteiten binnen de school.   

  
  
  
  
 


