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Notulen van de MR-vergadering  
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Aanwezig: Ingrid van Heezen, Karen Poelwijk, Sandra Caspers, Renee Smid, Ilse Jonker 
Afwezig: Geertje Lamboo 
 
20.00 uur 

1. Welkom  
De voorzitter opent de vergadering. 

2. Vaststellen van de agenda 
Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda. 

3. Notulen vorige MR-vergadering 
Naar aanleiding van het verslag zijn er een aantal vragen: 
- Wat gebeurt er met de stakingsgelden? Hier is nog niets over bekend, donderdag is er 

directieoverleg, Ingrid zal het dan vragen. 
- De foto’s van de MR zijn klaar, waar gaan we ze opgehangen?  Ze worden op de 

hellingbaan opgehangen,  Karen gaat het regelen.  
De notulen  worden goedgekeurd en zo snel mogelijk op de Padlandsite geplaatst.  

4. Ingekomen post 
We hebben een heleboel post binnen gekregen:  
- van Present: nieuwsbrieven over ICT, de CAO, een notitie over het  werkverdelingsplan 
- WMKPO :  uitslagen over tevredenheid en veiligheid leerlingen, tevredenheid ouders 

en tevredenheid leerkrachten 
- Verslag van het directieoverleg van 12 februari 
- Taakbeleid 
- Urenberekening Padland 
- POS schoolrapport 2018-2019 
- Een folder over vormingsonderwijs 

5. Mededelingen vanuit OR 
De OR heeft niet vergaderd dus er zijn punten om te bespreken. 

6. Mededelingen vanuit bestuur/directie  
- Inschrijving kleuters: er zijn veel aanmeldingen van nieuwe kleuters 
- Formatie: De laatste 6 jaar hebben wij extra gelden gekregen door de fusie met de 

Hemschool, komend jaar krijgen we dit niet meer. We hebben nu kleine groepen. We 
moeten afwachten hoe de groepen verdeeld worden komend schooljaar.  

- Door de nieuwe CAO 4 jaar geleden is de werktijdsfactor van de leerkrachten 
veranderd. Een aantal leerkrachten heeft “terugkomdagen” om bijvoorbeeld toetsen af 
te nemen. 

- De Poppenpaal wil graag 3 dagen van ons gebouw gebruik maken, dat gaat gebeuren, 
het gaat om buitenschoolse opvang. 

- Ingrid is naar de raadsvergadering in Hoogkarspel geweest afgelopen maandag. De raad 
moet ook rekening houden met het Padland in verband met de groei bij Het centrum. 



De MR gaat een brief schrijven aan de gemeente over dit onderwerp. Wij: Rene, 
Sandra, Karen en Fenna gaan een opzet maken. Ilse gaat er een mooie brief van maken. 

- Het schoolplan 2019-2022 komt eraan. Wij krijgen na de meivakantie een concept. 
Volgend schooljaar gaan we elke vergadering een hoofdstuk bespreken. Op de 
vergadering van 12-6  gaan we het plan op hoofdlijnen doornemen. 

- CAO Hier is geen nieuws over.  
Het lerarenportfolio kan op vrijwillige basis ingevuld worden. Present heeft vanuit het 
personeelsbeleid de verplichting vastgelegd  om in de WMK een portfolio aan te 
leggen.  Wij, als leerkrachten vullen dus alleen WMK in. 

- ICT: We gaan van Snappet over op een ander soort device komend schooljaar 
        Er is binnen Present iemand bovenschools aangesteld voor 1 dag ICT 

- De studiedag van Present op 29 mei gaat niet door is door het college van bestuur 
besloten. 

7. Werkverdelingsplan Present 
We bespreken dit aan de hand  van een brief van het schoolbestuur.  
Het stuk wat voor ons belangrijk is gaat over lesgevende taken (1),  behandeltaken (2), 
schooltaken (3) en voor- en nawerk (6),de “opslagfactor”. De vraag is of binnen het 
werkverdelingsplan punten 1, 2, 3 en 6  45 % beslaan of bijvoorbeeld 30%. Het gaat er dan 
om of het punt schooltaken (3) wel of niet meegerekend wordt bij het percentage.  Present 
is hier niet helder in door punt 3 wel/niet mee te rekenen. 
Deze opslagfactor van 45 of een ander percentage is om inzichtelijk te krijgen of er echt 
veel werkdruk is of dat het wel meevalt. Het is de bedoeling dat hier een dialoog over 
gevoerd wordt.  
Het voorstel is om op 29 mei het taakbeleid te bespreken met het team. We moeten laten 
zien dat we te veel of te weinig taakuren hebben en hoe we dat gaan oplossen. Het moet 
voor het nieuwe schooljaar geregeld worden.  

8. POS 
Er moet vanuit het samenwerkingsverband in kaart gebracht worden of we passend 
onderwijs geven.  
Deze 5e versie van de POS wordt komend jaar weer vervangen. 
De plusklas: hierin zitten kinderen die aan de bovenkant  van de IQ curve zitten. De meeste 
kinderen kunnen met wat extra uitdaging gewoon op de basisschool blijven.  Een klein 
percentage loopt toch vast door allerlei oorzaken. Voor deze groep kinderen  is de plusklas 
ontstaan.  De bedoeling is dat deze leerlingen na een tijdje weer teruggaan naar de 
basisschool en zich dan weer verder kunnen ontwikkelen. 

9. Vakantierooster 
Het team heeft zich uitgesproken voor 5 keer een studiemiddag komend jaar.  
We eten dan in de klas (of na schooltijd thuis), hierna is er tot 12:30 les.  Op deze manier 
kost het maar een uur schooltijd.  
Verder willen we graag Pinkster 3 vrij en 2 weken meivakantie. Er is een studiedag van 
Present op 28 oktober en 1 dag of 2 middagen voor ICT gepland. Goede vrijdag gaan we 
gewoon naar school.   
De MR gaat akkoord. 

10. Uitkomsten tevredenheidslijsten 
Dit punt wordt doorgeschoven.  

11. Rondvraag 
- We gaan proberen zo veel mogelijk op de vergaderingen te komen en geen 

vergaderingen te verplaatsen.  
- Brieven vanuit school  zijn soms stereotype (jongensdingen, meisjesdingen). Hoe 

denken wij hierover? Dit gaan we in het team bespreken.  
- De MR statuten die op de site staan zijn uit de tijd dat de Hemschool nog bestond. Dit 

moet veranderd worden!! 



12. Sluiting 
Rond 21:45 sluit de voorzitter de vergadering.  
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