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1.Opening      
Patrick opent de vergadering.    
 
2. Mededelingen 
José geeft aan dat ze na de zomervakantie met pensioen gaat.  
Ton geeft aan dat hij tot 11 mei aanspreekpunt is als a.i. directeur. Vanaf 11 mei 
zal Miriam Hoedemaeckers het stokje overnemen. 
 
3. Communicatie oudergeleding MR en team 
De oudergeleding van de MR geeft aan het te betreuren dat zaken pas laat bij de 
MR worden neergelegd. De vorige vergadering (5 maart) is komen te vervallen 
i.v.m. te weinig agendapunten, maar hier hadden een aantal informatieve 
stukken vanuit directie al besproken kunnen worden. De informatieplicht die er 
is vanuit directie is in een aantal zaken (TSO, formatie, begroting) niet of niet op 
tijd nagekomen.  
Ton geeft aan dat de agenda van de MR ook van de MR is. De eigen inbreng is 
hierin belangrijk. Ton was niet aanwezig bij al het directeurenoverleg i.v.m. zijn 
positie als interim. Dit verklaart gedeeltelijk dat niet alle stukken op tijd bij de 
OMR terecht zijn gekomen. 
Voor nu is het belangrijk om een duidelijk jaarplan op te stellen vanuit de MR. 
Dit wordt op de eerstvolgende vergadering opgepakt. Miriam zal naar alle 
waarschijnlijkheid bij deze vergadering aansluiten. (Zo niet, dan wordt de 
vergadering verzet.) 
 
4.TSO 
Vanuit Dynamiek wordt onze huidige manier van werken met een alternatief op 
het continurooster niet langer goedgekeurd. Uitgangspunt hierin is dat de 
kinderen te allen tijde worden opgevangen door een professional en dat er wat 
betreft de opvang van kinderen dus niet meer met vrijwilligers wordt gewerkt. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er 2 mogelijkheden. De TSO wordt 
ingevuld door de leerkrachten/KT/OA van de school, waarbij we gebruik gaan 
maken van een continurooster. (lestijden veranderen niet) 
Een tweede optie is dat de TSO wordt uitbesteed aan een externe instantie. 
(lestijden veranderen wel, extra kosten voor ouders) 
Deze opties zijn binnen KT besproken en het voorstel vanuit KT was om zo 
dicht mogelijk bij ons huidige model te blijven, dat wil zeggen het 
continurooster. Op die manier verandert er voor de kinderen (en ouders) zo min 
mogelijk en volgens KT kan de TSO worden opgevangen door 



leerkrachten/KT/OA die op de middag niet voor de klas staan. Het team gaat 
hiermee akkoord, mits leerkrachten die voor de groep staan niet worden ingezet 
in de middagpauze (TSO). Ton geeft aan dat hij denkt dat dit gerealiseerd kan 
worden. 
De OMR geeft aan dat ze hierover contact hebben gehad met de OMR van de 
Peddepoel. Zij geven aan dat hierin duidelijk naar voren kwam dat het lijkt alsof 
er geen keuze wordt gegeven. Wanneer er gekozen wordt voor een externe 
organisatie worden schooltijden aangepast en komen er kosten bij voor ouders. 
Dit is niet wenselijk. Wanneer er gekozen wordt voor het continurooster lijkt de 
werkdruk voor leerkrachten toe te nemen. 
Wanneer de TSO gerealiseerd kan worden zonder de leerkrachten (die voor de 
groep staan) in te zetten, is deze keuze akkoord. Uitwerking graag op een 
volgend MR overleg terug laten komen. 
 
5. Formatie nieuwe schooljaar 2020-2021 
Ton geeft een toelichting op het formatieplaatje waarin het werken in units 
centraal staat. 
Je werkt met basisgroepen, waarin de samenwerking tussen de diverse 
jaargroepen centraal staat. Er wordt gewerkt in diverse groepen, waarbij meer 
aandacht kan zijn voor maatwerk. Er is momenteel al overlap/samenwerking 
tussen de diverse groepen. Deze samenwerking zal steeds intensiever worden. 
Vragen vanuit OMR: 

 In het plaatje wordt aangegeven dat in unit 1-2-3 groep 3 op de ochtenden 
veel apart zit. Hoeveel kinderen zijn er dan nog in groep 1-2? 

Groep 3 zal vaker apart zitten i.v.m. instructie, maar het blijft unit 1-2-3. Het 
leerlingaantal zal langzaamaan groter worden en eindigen met 64 in unit 1-2-3. 
Er zijn 2 leerkrachten en een onderwijsassistent gedurende (bijna) de hele week. 

 Waarom is de keuze voor 4-5-6 gemaakt in de middenbouw? Waarom 
sluit groep 6 niet meer aan bij de bovenbouw? 

Groep 7 en 8 wordt echt gezien als groepen die werken richting VO. Groep 6 
past in die optiek beter bij de middenbouw. We kijken daarbij niet naar het 
leerling niveau van de kinderen in de huidige groep 5, maar naar de 
visie/gedachte die eronder ligt. Anders moet je per jaar gaan bekijken bij welke 
bouw een bepaalde jaargroep past. Dat is niet wenselijk. 

 Er is de afgelopen jaren al veel veranderd. Waarom nu weer zo’n grote 
verandering? 

De samenwerking tussen de diverse groepen is de afgelopen jaren al steeds 
groter geworden, waardoor je ook toewerkt naar het werken in units. Daarbij 
komt dat we de huidige werkwijze komend schooljaar niet vast kunnen houden, 
(jaar rust, pas op de plaats) omdat we te maken hebben met een dalend 
leerlingenaantal. Hierdoor kunnen er in plaats van 7 groepen nog maar 6 
groepen worden geformeerd komend schooljaar. (6 FTE leerkracht) 

 Komt dit de resultaten wel ten goede? Zijn we op de goede weg? 



Afgelopen schooljaar zijn er goede stappen gezet op het gebied van technisch 
lezen. Plan is om de stappen die zijn gezet de komende jaren ook voor andere 
vakgebieden op te pakken. Overzicht met CITO-scores is niet teruggekoppeld 
naar de MR. Ton/Kim nemen dit op met Miriam en Hubertine om een overzicht 
te presenteren op een volgende vergadering. Het is niet duidelijk of 14 mei 
hierin haalbaar is, omdat een toelichting bij de cito scores altijd wenselijk is. 
  
6. Waarborging continuïteit kleutergroepen  
Er is vernomen dat beide kleuterleerkrachten het komend schooljaar met 
pensioen zullen gaan. Op welke manier wordt dit opgevangen? Er zal een goede 
overdracht zijn richting de nieuwe leerkrachten. De vacature in de onderbouw 
zal worden ingevuld door een ervaren kleuterleerkracht die ook ervaring heeft 
met het werken in units. Verder zijn er verschuivingen binnen het team, 
waardoor de andere vacature in de midden/bovenbouw is ingevuld. De invulling 
van de leerkrachten wordt z.s.m. bekend gemaakt. Momenteel staat er nog een 
vacature KT open i.v.m. het vertrek van Heidi. Dit is een gezamenlijke externe 
vacature voor de Peddepoel en Megelsheim, omdat op de Peddepoel ook een 
vacature KT is ontstaan en deze scholen nauw samenwerken. 
Iris van Peer zal na de meivakantie Jules nog gedeeltelijk gaan vervangen i.v.m. 
zijn hernia. 
 
7. Hoe verder na 11 mei? 
Vraag vanuit de OMR is op welke manier de 50% lestijd kan worden behaald 
wanneer de lestijden worden aangepast en de kinderen maar om de woensdag 
naar school gaan. Op welke manier is de MR betrokken in deze besluitvorming? 
Na de aankondiging van het kabinet dat scholen weer voor de helft open mogen 
gaan is er op directieniveau vergaderd en een protocol opgesteld. Dit protocol is 
goedgekeurd door de GMR en van daaruit richting de teams gegaan. Binnen 
Dynamiek wordt dus gewerkt met eenzelfde protocol. 
Afspraken die binnen de vergadering worden benoemd: 

 Geen externen binnen het gebouw. 
 Kortere pauze (in eigen groep, of met eigen groep buiten). 
 Lestijden iedere dag van 8.30-13.30 uur (ook op woensdag). 
 Er zijn geen instructies in andere groepen, iedereen blijft in de basisgroep. 

(Door de kleinere groep leerlingen kan de leerkracht deze instructies zelf 
uitvoeren.) 

 Er komt geen rapport en geen CITO-eindtoets per jaargroep. (Deze CITO- 
toets wordt in de 4e week van het nieuwe schooljaar afgenomen.) 

 Ieder kind maakt een eigen portfolio in de klas, wat leidend zal zijn bij het 
oudergesprek aan het einde van het schooljaar. 

 Sociaal emotionele ontwikkeling staat voorop, daarnaast aandacht voor de 
didactische ontwikkeling. 



 In iedere groep zal er met de leerlingen die er die dag zijn ook aandacht 
zijn voor de kinderen die op dat moment thuis zijn. (Bijv. d.m.v. een 
kletspraatmuur, post maken enz.) 

De inschatting is dat deze vorm van onderwijs maar van korte duur zal zijn (tot 
1 juni), maar daar is nog geen zekerheid over. 
 
8. Rondvraag 
Mieke: In de begroting van afgelopen jaar staat €120,- voor de MR, maar dit is 
niet toereikend voor een cursus die Mieke komend schooljaar wil volgen. 
(€175,-) Ton geeft aan dat dit geen probleem zal zijn. OMR geeft hierop terug 
dat er een informatieplicht is richting MR betreffende de begroting. Deze 
hebben ze dit jaar gemist en zal komende vergadering nog ter inzage zijn. 
Marjolein: Wat te doen met de agendapunten vanuit de OV? Deze worden 
besproken op de vergadering van 14 mei. 
Jules: Er is veel gebeurd in 6 weken thuis onderwijs. Het is hierin mooi om te 
zien hoe de contacten zijn en hoe leerlingen groeien in zelfstandigheid! 
Ton: Dit is de laatste vergadering binnen de MR. Hij heeft een jaar lang gewerkt 
op Megelsheim, een school met een fijn team dat hard werkt en waar hij een 
goed jaar heeft gehad. De interim-periode was in eerste instantie tot aan de 
herfst, maar werd door omstandigheden verlengd. Op een gegeven moment is 
het goed dat er een nieuwe directeur komt, die samen met het team weer verder 
kan gaan kijken. 
Bedankt voor de medewerking en de samenwerking. Alle goeds! 
 
Patrick sluit de vergadering. 
 
Agendapunten 14-5-2020: 

 Jaarplan MR maken 
 Begroting 2020-2021 
 TSO plan van aanpak  
 Formatie/groepsindeling 2020-2021 
 CITO M-scores terugkoppeling  
 Agendapunten OV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIELIJST MR         BS MEGELSHEIM        2019-2020 
 

 
datum 
 

agendan
r. 

Actie Wie Wanneer 

29-4 3 Jaarplan MR MR 14-5 

29-4 4 Invulling TSO team/KT 14-5 of 23-6 

29-4 5 Overzicht CITO M-scores Ton/Kim 
(Hubertine) 

14-5 of 23-6 

29-4 5 Invulling formatieplan/groepsindeling Miriam/PMR 14-5 

29-4 8 Inzage begroting Miriam 14-5 

29-4 8 Agendapunten OV MR 14-5 

 


