
OBS De Rietschoof 
Medezeggenschapsraad 

Donderdag 17 mei 20:00 uur school 

NOTULEN 

Er is gestart om 20:00 met gezamenlijke vergadering van de MR en de OR. 
Hierin is er onderling uitleg geweest over ondernomen acties afgelopen jaar. 
Over en weer kwamen er vragen en is er duidelijk geworden wat er gedaan 
is. 

1. Opening vergadering 

2. Goedkeuring notulen laatste vergadering 
Akkoord 

3. Punten van Han 
* VVTO - Engels loopt goed, de aanvraag voor subsidie samen met 
Lingeborg en/of Cambium is in gang gezet. Het Cambium is bezig met 
Cambridge voor VMBO en HAVO. Ze willen graag informatie over hoe ver de 
kinderen zijn die van school komen. Hoe het verder gaat lopen en draaien zal 
de toekomst uitwijzen. 

* Formatie vandaag binnen gekomen, volgt a.s.m. naar de MR. 

* Uitleg MR brief 2018 - 2019 - Formatie 
 - P&A = leermiddelen 
 - Han vraagt na waarom er eerst €25.192 bij komt (kleine   
 scholentoeslag en werkdruk verlichting) en dan er weer vanaf gaat? 
 - Er staat dat er geen vacature is maar is wel vacature ruimte van 3 
 dagdelen (zie verder aanvraag nieuw teamlid) 
 - Hoe komen ze aan de aantallen leerlingen? Dit zou anders moeten 
 zijn. 

* We hebben middelen gekregen om de werkdruk te verlagen. Uit het team 
kwam naar voren dat de administratieve taken (o.a. dingen scannen, 
dossiervorming) werkdruk kunnen veroorzaken. Han heeft een deskundige 
uitgenodigd om dit met het team te gaan bespreken en oplossingen te 
zoeken. 

* Er is een aanvraag gedaan voor een extra teamlid (leerkracht) voor 1,5 dag 
op de onderbouw. Dit is nog niet bekend, zodat dat bekend is gaat er een 
vacature uit. Maar op dit moment nog niet. 

* Volgend jaar 9 kinderen eraf en weer 9 erbij. 

4. GMR-update 
Een ouder kan weer in GMR, Waardenburg heeft nu weer een teamlid. 



5. Overige onderwerpen: 
▪ Afwezigheid Alice 

Alice probeert 1 augustus terug te komen maar dit is nog niet zeker, ze is wel 
hard bezig om naar haar terugkomst toe te werken. Ze kom op dit moment op 
donderdag ochtend in de onderbouw. Ze dacht alleen dat het sneller goed 
ging dan dat het eigenlijk ging. Ellen Huizinga is haar vervanger tot aan de 
grote vakantie.    

▪ Ziekte Jolanda + invulling IB-rol  
Han neemt de uren van Jolanda over. Dit zijn voor Han extra uren en Han is 
hiervoor gecertificeerd. Jolanda is nog steeds ziek. 

▪ Invulling budget werkdruk verminderen 
Zie punten 4, punten van Han. 

▪ Engels onderwijs, status certificering en subsidie aanvraag 
Zie punten 3, punten van Han.  

▪ Landelijke staking primair onderwijs 
De staking is afgelopen woensdag geweest. Staking is per 2 provincies. Kans 
is dat het bij komende stakingen meerdere dagen staken wordt. 

▪ Schoolkamp volgende jaar 
Er is overleg tussen de begeleiders over wat te doen. Vraag is of het budget 
omhoog kan met €5,00. Dit kan wat de MR betreft. 

▪ MR-vacatures voor komend jaar 
Vacature staat op de site en er wordt een stukje over de MR inclusief 
vacature in de laatste nieuwsbrief geplaatst. Er zijn tot op dit moment geen 
reacties geweest. Als er vragen komen moeten MR en OR aan ouders 
aangeven dat er een vacature is. Volgend jaar komt er nog een vacature. 
Arjan zal de advertentie naar de nieuwsbrief sturen. 

6. Wvttk 


