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1. Opening/ mededelingen
• Afspraken te verwachten documentatie tot einde jaar (informerend). Er is een realistische
planning gemaakt van te behandelen stukken vanuit de directie. Deze wordt vastgesteld.
• Terugkoppeling/ Informatie over de sessie ‘toekomstig beleid Scholengroep Holland’: op
14 maart heeft de Scholengroep Holland oer het toekomstig beleid. Vanuit de MR-en
waren 6 ouders aanwezig. Gesproken is over welke focus de scholengroep moet geven.
Minder eigen profilering (doen de scholen zelf), meer focus op o.a. onderwijskwaliteit en
goed werkgeverschap. De werkgroep Strategisch Beleid pakt verder op.
2. Vanuit de directie
• Formatie & werkdrukmiddelen (informerend: concept/voorstel)
o Weer zijn er komend schooljaar extra middelen beschikbaar om de werkdruk te
verminderen. Het lerarenteam besluit hoe deze middelen kunnen worden ingezet. Voor
nu wordt gekozen om klassen verder te verkleinen. Er is daarmee weer formatieruimte
en er worden voor het volgend schooljaar nieuwe docenten geworven.
o De concept-groepsindeling wordt besproken. MR steunt het voorstel van de directie en
het lerarenteam.
o De MR uit haar zorgen over sommige groepsgroottes. Er moet voor ouders de keuze
blijven om te wisselen van locatie. De MR stelt zich voor de grotere klassen
werkdrukmiddelen in te zetten voor de werving van onderwijsassistenten.
• Vakantierooster: het concept vakantierooster wordt besproken. Deze zal op 11 april met
het team besproken worden. Volgende vergadering vaststellen.
• Een stappenplan voor de werkverdeling wordt ter informatie uitgereikt. Volgende
vergadering bespreken.
• Update opheffing Stichting TSO OBS Groenehoek: de bestuurder komt op korte termijn
met een oplossing.
3. Notulen en publicatieverslag vergadering 18 februari
De vorige vergadering zijn geen notulen gemaakt omdat dit geen reguliere vergadering was.
4. MR-roulatie
Eind dit schooljaar eindigt de van een aantal MR-leden:
• Personeelsgeleding: Sanne vult tijdelijk de positie van Ivonne tot einde schooljaar en is
verkiesbaar. De termijn van Rianne verloopt en is herkiesbaar.
• Oudergeleding: Marjolein verlaat de MR per komend schooljaar. De termijn van Lenja loopt
af. Als Lenja docent blijft is ze niet meer verkiesbaar voor de oudergeleding. Vervalt dit
dan is ze herkiesbaar.
• Joyce organiseert voor de teamgeleding de werving en eventuele verkiezingen.
• Marjolein werft in de nieuwsflits van maart kandidaten voor de MR oudergeleding.
• Kandidaten hebben tot uiterlijk 18 april te tijd te reageren.
• In de MR van 7 mei worden de kandidaten besproken waarna besluit volgt of verkiezingen
nodig zijn.
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5. Tussentijdse update evaluatie MT-loze school
Er is een enquête over de invoering van de MT-loze school uitgezet in het team. Hierin staan
vragen over zowel de inhoud als het gelopen proces (o.a. de manier van Agile werken en
vergaderstructuur). De resultaten zijn bekend en in het team besproken. Er is veel informatie
opgehaald over de betrokkenheid van teams, overlegvormen en communicatie. Veel gaat
goed, maar veel kan ook nog veel beter. Veelal is de focus geweest op interne processen en
minder over de onderwijsinhoud zelf. Er worden ook verbeteringen verwacht rondom de
organisatie van het onderwijs zelf. Er is een positief effect te zien in de organisatie zelf, maar
dit gaat nog (te) langzaam. Het team bespreekt nog nader de resultaten en zal een voorstel
over het verdere verloop. Per komend schooljaar vervalt de externe begeleiding.
6. Notulen GMR
• Er zijn geen notulen ontvangen.
7. Punten jaarkalender volgende vergadering:
Stuk:
Vakantierooster
Groepsverdeling + formatie
- Formatiecijfer
Werkdrukmiddelen (besteding
middelen)
Werkverdelingsplan
Arboscan
Voorstel Management Structuur

7 mei 2019 (+ OR)
Vaststellen
Vaststellen

Jaarverslag/ evaluatie 18/19
Schoolgids
- Praktische bijlage schoolgids
TSO Bijdrage
OR Bijdrage
Jaarplan 19/20
Nascholingsplan
Bespreken opbrengsten

Concept bespreken
Concept (Joyce)

Financiële informatie
Voortgang opheffen Stichting

Concept
Informeren uitkomsten
Concept/ voorstel

Concept/ voorstel
Concept/ voorstel
Concept/ voorstel
Concept/voorstel

Update

8. Rondvraag
• Sanne neemt rol website en publicatie over van Rianne.
• Ivo blijft verslagen op hoofdlijnen maken.
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