
MR – vergadering De Oceaan (op locatie)  

11 oktober 2021  
19:00 – 20:30 uur 

 
Aanwezig: Cindy Swart, Bianca Meiland, Jelle Agema (notulen), Charita Dundas, Mariska van den Bos, 

Sandra Wouters, Ronald (na 20:15u) 

Afwezig: -  

 

 

1.  Mededelingen 

 

In een interne memo is zojuist gesteld dat leerkrachten en begeleiders een QR-code dienen te 

overleggen, of een antigeentest dient te doen binnen 24 uur voorafgaande aan een activiteit die 

begeleid wordt. Als een leerkracht hiermee een probleem heeft, kan dit aan Ronald voorgelegd 

worden, dan wordt er naar een oplossing gezocht. Het bericht kwam rechtstreeks vanuit Fluxus. 

Ronald zegt dat men zich dient te houden aan de jaarplanner. Sandra vraagt zich af in hoeverre je 

verplicht kunt worden ’s avonds te werken. Men hoeft niet ’s avonds te werken. Dat mag wel, maar 

kan niet worden verplicht. 

Charita: Ronald vraagt of de MR een enquête betreffende het vijf gelijkedagenmodel kan opstellen. 

Agorawijd is er veel aandacht voor, en Ronald heeft er vragen over gekregen. Cindy: vijf 

gelijkedagenmodel lijkt er eerder te komen dan een continurooster. Het verschil is dat bij een 

continurooster de dagen niet alle even lang zijn. Vragen die gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld: 

wil de school of het personeel het wel? Wat is het doel en wat zijn de criteria? 

Punt continurooster / vijf gelijke dagenmodel wordt naar de volgende vergadering doorgeschoven. 

 

2.  Vaststellen agenda en notulen + actiepunten MR vergadering 6 juni 2020  

Vaststellen agenda en notulen 
De notulen van 6 september 2021 worden goedgekeurd. Deze zullen online gezet worden (Mariska). 
 
Actiepunten uit vorige notulen (voorzover niet verder vermeld in deze notulen) 
Charita heeft een jaarrooster opgesteld. 

 
3. Notulen en agenda GMR (Sandra) 

Er zijn twee punten benoemd. Sandra zal deze als verslag doorsturen. 

 

4. Vaststellen jaarverslag 2019-2020 MR (Mariska) 
Het MR-jaarverslag 2019-2020 heeft Ronald wellicht al goedgekeurd. Mariska zal dit nakijken. 

 

5. Vaststellen jaarplanning 2021-2022 (Mariska) 
Jaarplanning: er is een lijstje neergelegd bij Ronald met punten. Daarna kijken wij als MR er nog een 

keer na. Dikwijls wordt ook de deadline vanuit Agora vervroegd (of uitgesteld), wat het ook voor 



Ronald lastig maakt aan te geven wanneer iets precies doorgestuurd kan worden. Daar zijn we ons 

van bewust. Het geeft duidelijkheid als we iets vastleggen. Aanpassen kan altijd nog. 

 

6. Vertrouwenspersoon 

Jeanette de Ree is aandachtsfunctionaris bij De Oceaan. De MR heeft haar gevraagd iets te vertellen 

over haar functie, en dat wilde Jeanette graag doen. Dit is online gedaan tijdens deze vergadering. 

Aandachtsfunctionaris (Jeanette) (IB), en vertrouwenspersoon zijn verschillende dingen. Mirjam 

Engel en Kitty Groeneveld zijn vertrouwenspersoon (aanspreekpersoon) . Bij de 

aandachtsfunctionaris komen meldingen binnen, vaak van personeel. De vertrouwenspersoon is met 

name een luisterend oor. 

Een leerkracht kan advies vragen bij Jeanette. Als het niet acuut is, is meestal het eerste advies om 

met de ouders te praten. Daarna wordt de meest geschikte instantie  gezocht om verder mee te 

gaan. 

Bij Veilig Thuis kan in een melding worden gedaan als bijvoorbeeld een ernstig geval als geweld 

aanhoudt. Jeanette kan ook helpen bij het gesprek tussen leerkracht en leerling. In de schoolgids 

staan definities / procedures.  

Jeanette zal in een nieuwsflits gaan toelichten wat Veilig Thuis doet. Dit staat wellicht niet goed op 

de website. Jeanette wordt hartelijk bedankt voor de toelichting. 

 

20:30u Ronald schuift aan 

7. Evaluatie instemmingstraject schoolgids 2021-2022 

Evaluatie instemmingstraject schoolgids. Het stuk is uiteindelijk aangepast en goedgekeurd door de 

OR. Er is veel over en weer gecommuniceerd over dit onderwerp met veel aandacht van de MR, 

waaruit naar onze mening nu een document is voortgekomen dat duidelijk is voor de ouders. Ook 

was het een leerzaam project, waarbij gebleken is dat onderling persoonlijk overleg de 

samenwerking gemakkelijker maakt dan alleen schriftelijke communicatie. Dat willen we er graag 

inhouden in toekomstige soortgelijke situaties. 

 

8. Personele bezetting / formatie na teldatum van 1 oktober 

Er zal een format gaan komen in PO. 

Ronald heeft een verslag naar ons verstuurd. 

Het formatieplan is opgesteld. De vraag is in hoeverre er uitvoering aan wordt gegeven, of dat er 

inmiddels wijzigingen zijn doorgevoerd. Er staat een OOP voor de klas, die als leerkracht kan worden 

aangesteld wanneer die bevoegdheid heeft. 

Het formatieplan is een complex plan, waarin iedereen met de juiste competenties op de juiste plek 

zit. Er zijn ook een paar onbetaalde krachten. Charita vraagt hoe de invalpoule werkt. Er is er een van 

Agora Support, waar vier mensen werken. 



Actiepunt: de OOP’er (Onderwijs Ondersteunend Personeel) is er niet meer. Die wordt nu met name 

als invaller voor de klas gezet. De werkdrukgelden worden effectief dan niet gebruikt, maar het 

personeel heeft er wel recht op dat het naar hun inzicht besteed wordt. 

 

9. Huisvesting 

De Oceaan heeft recht op drie extra lokalen. Verder is hier nog niet veel over te zeggen. 

 

10. Sociaal jaarverslag 

Het Sociaal jaarverslag gaat over o.a. discriminatie, ARBO-jaarverslag, ziekteverzuimbeleid. Het 

verslag staat in PO. Dat kunnen we inzien: (actiepunt)  www.vensters.nl venstersvoorpo.nl (Ronald 

stuurt de link op). 

11. Nabespreking en rondvraag 

 

http://www.vensters.nl/

