
 

 

 

Verslag MR-vergadering  
 
Jaargang: 2018-2019 
Volgnummer: 03 
Datum:  11 februari 2019 
Aanvang:  19.30 uur 
Locatie:  Het korte land 3 
 
 
 

Medezeggenschapsraad  Aanwezig  
Voorzitter Anneke Schuijt ☐  

Secretaris  Meike Franke   
Penningmeester Roel Res   
Leden Anita Beentjes ☐  

 Bernard Karsten   
 Noor Tromp   
Directie Niels Vermij  (punt 5) 

 
 
 
1. Opening 
Meike opent de vergadering, bij afwezigheid van de voorzitter.  
 
2. Vaststelling van de agenda  
Aantal stukken zijn verlaat aangekomen. Niels heeft naar Meike en Roel de wens uitgesproken voor 
een strakkere tijdsplanning van de MR-vergadering. De gehele MR kan zich daar in vinden. 
 
3. Ingekomen stukken (5-minuten) 

a. Directie en bestuur Communicatieplan, 1 oktober-cijfers Castricumse scholen, Handreiking 
Lerarentekort primair onderwijs, Tijdspad interne vacatures en flexpool leerkrachten 2019, 
informatie indeling en rooster 4e kleutergroep 2019, presentatie ouders 4e kleutergroep 
2019, A3 jaarplan Helmgras 2018-2019, Adviesvraag MR-en inzake lerarentekort.  

 
b. Mail/broedbox/post: Bericht van Anneke. 

 
4. Voorbespreking overlegvergadering (25 minuten) 

a. Taken voorzitter. Noor gaat de taken van de voorzitter tijdelijk waarnemen.  
b. Voorbespreking overlegvergadering: Inventarisatie vragen t.a.v. aangeleverde stukken van 

directie. Geen vragen t.a.v. punt 5.c.ii Informeren 4e kleutergroep; we zijn geïnformeerd.  
 
  



 

 

5. Blok I (Overlegvergadering) 20.00 uur tot 21.00 
a. Notulen vorige vergadering vaststellen  

Vastgesteld. 
 
b. Mededelingen en informatie directie  

Geen mededelingen. 
 

c. Onderwerpen 
i. Formatie en daaruit voortvloeiende sollicitaties (instemmingsrecht personeelsgeleding 

en ongevraagd adviesrecht). 
 
Tabijn hanteert dit jaar 3 vacature-rondes, Helmgras wil bij de 1e zitten. Dat betekent dat 
uiterlijk 15 februari de vacature opgesteld moet zijn. Er is reeds een 
benoemingsadviescommissie (BAC) samengesteld. We hebben twee 
vacatures (tweemaal 1,0 fte) voor de eerste sollicitatierondes. We benadrukken dat ook 
parttimers welkom zijn. De vacature van Helmgras onderscheidt zich door concrete 
punten t.a.v. de school. Vacatures met een werktijdfactor voor 2 dagen of minder, 
hebben niet de voorkeur van de directie.   

  
Het huidige schooljaar heeft Helmgras één groepsleerkracht werkzaam vanuit 
de flexpool voor 1,0 fte. Vanwege grote tevredenheid is de directie voornemens haar in 
de formatie op te nemen doormiddel van de versnelde procedure met de BAC.   

  
Personeelsgeleding stemt in met de formatie 2019/2020, zoals die is gepresenteerd door 
Niels, met aandacht voor (verdeling van) werkdruk daar waar 2 docenten samen 1 klas 
doen.  

 
ii. Vierde kleutergroep (Informeren, adviesrecht, instemmingsrecht bij verandering 

beleid).  
 
De MR heeft geen vragen; we zijn geïnformeerd.  

  



 

 

iii. Voortgang jaarplan (Informeren). 
 

Onlangs heeft de directie de voortgang van het jaarplan bekeken. En kwam tot de 
conclusie dat een groot aantal zaken in werking is gezet of zelfs al afgerond is. Niels geeft 
korte uitleg over de werking van het jaarplan en hoe de status/voortgang van punten 
kunt bekijken. Daarnaast  kwamen er enkele zaken naar voren die nog aandacht 
behoeven, namelijk: functiehuis, plusklas organisatie 2019/2020, Action Learning sessies 
met ouders/kinderen en digitaal leerling portfolio.   

  
Niels geeft aan dat hij de overstap van Social Schools 2.0 naar 3.0 tot op heden als een 
teleurstelling ervaart. Er blijken veel zaken nog niet af te zijn. Hij was daar niet van op de 
hoogte en heeft daarover veel contact met de ICT tak van Tabijn. Het is hem tot op 
heden niet duidelijk wat maakt dat men (de ICT tak van Tabijn) hiervan niet op de hoogte 
was. Als hij had geweten dat niet alle functionaliteiten die Helmgras in 2.0 gebruikten 
nog niet beschikbaar waren in 3.0, dan had Helmgras de overstap nog niet gemaakt.   

  
Personeelsgeleding ziet graag het onderwerp ‘Professioneel-statuut’ opgenomen worden 
bij de opsomming van zaken die dit schooljaar de aandacht behoeven.   

  
iv. Punten actieregister. 

 
v. Vacature Adjunct.  

 
Er is gesproken over de vacature van de adjunct-directeur.  
 

vi. Staking: Niels informeert: Tabijn steunt staking niet. Leerkrachten kunnen staken en 
gebruik maken van de stakingskas van desbetreffende vakbond. Leerlingen van groepen 
waarvan de leerkracht steunt wordt vervanging of opvang verzorgd.  

 
d. Rondvraag  

Geen inbreng. 
 
6. Blok II (MR-vergadering) 

a. Nabespreken overlegvergadering  
I. Brief Bestuur leraren tekort.  

Meike inventariseert suggesties en ideeën en zal deze kenbaar maken aan Tabijn.  
II. Conceptversie Vacature Adjunct  

Noor informeert en laat concept zien.  
 

b. Bespreken actieregister 
 

7. Rondvraag  
Geen inbreng. 
 

8. Sluiting 
Meike sluit de vergadering. 

 
  



 

 

Planning Notuleren 
 

18 oktober 2018 Anita Beentjes  

10 december 2018 Meike Franke  

10 februari 2019 Roel Res  

27 maart 2019 Bernard Karsten ☐ 
9 mei 2019 Noor Tromp ☐ 
17 juni 2019 Meike Franke ☐ 

 
 

Instemmings-en adviesregister 
 

Datum ingekomen Onderwerp Status 

14-11-2018 Begroting  Positief advies gegeven 

10-12-2018 Formatie aanpassing Instemming gegeven 

11-02-2019 Formatie Positief advies gegeven 

27-03-2019 Schoolplan  

 Vakantierooster  

   

   

 
 
  



 

 

Actieregister 

Datum Onderwerp Contact status Extra 

10-12-2018 Archief MR Meike In behandeling Overzetten van 
OneDrive naar 
sharepoint nog 
niet gedaan 

10-12-2018 Notulen op Social Schools Meike In behandeling Tekst moet nog 
geanonimiseerd 
en leesbaarder 
en terug te 
vinden zijn voor 
ouders. 

18-10-2018 Informatieverstrekking 
AVG formulier naar 
ouders mbt filmen/foto’s 
bij gelegenheden binnen 
de school 

Niels Gedaan. Niels zet stukje 
hierover in 
Grasduinen, of bij 
aankondiging 
evenement SS 

18-10-2018 Aanpassing rapport i.v.m. 
werkdruk 

MR (Roel en 
Meike) 

Enquête uitgezet 
en resultaten 
nog bespreken 
en 
vervolgstappen 
beraden. 

Enquête uitgezet, 
nu analyseren en 
vervolgstappen 
bedenken 

18-10-2018 Mailen vragen ambities 
en jaarverslag naar Niels 

Noor Gedaan. Af en toe laten 
terugkomen op 
de agenda 

Vóór 25-
02-2019 

Input n.a.v. brief CvB 
leraren te kort  

Meike Gedaan.  

Sept. 2019 Etentje nieuwe MR Allen    

 
 
 


