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Notulen MR-vergadering 
Datum:  maandag 20 mei 2019 
Aanwezig: Marion, Renske, Floor, Willem-Jan en Yvon 

Directie: Caroline – aanwezig t/m punt 4. 

1. Formatie 
Formatie is rond, muv een vacature voor 2,5 dag in groep 5-6. 
Directie is druk bezig met het voeren van gesprekken en werven.   
Daarnaast moet er nog een kleine aanvulling gevonden worden op een leerkracht qua 
formatie nét geen 4 dagen werkt. 
Er wordt ook nog gekeken naar de invulling voor een zwangerschapsverlof voor komend 
schooljaar. 
 

2. Salarisschalen  
Sinds de nieuwe CAO is er voor leerkrachten een L10 schaal en een L11 schaal (L11 is 
gekomen ipv de LB-schaal). 
In de CAO zijn voorwaarden opgenomen hoe je als leerkracht van L10 naar L11 kunt komen. 
School heeft die voorwaarden geconcretiseerd voor haar eigen school. 
Wanneer iemand van L10 naar L11 gaat moet de MR daarvoor toestemming geven. 
 
Carolien wil graag weten hoe de MR hierin staat, voordat ze met een leerkracht een dergelijk 
traject ingaat. Hoe gaan we in de toekomst om met de overgang naar L11? 
 
Besluit MR: Als het van toegevoegde waarde is voor je school dan stemt de 
personeelsgeleding daarmee in. 

3.  Update over Financiën TSO, stand van zaken betreffende 
betaling ouders 

Totale kosten:  11.666,65 
41% is inmiddels betaald door de ouders. 
3600 euro van het totale bedrag is op dit moment nog niet betaald. 
Het gat komt vanuit de onderwijsbegroting. 
 
Beeld van de school: 
De spellen die gespeeld worden zijn zeer aantrekkelijk. Nauwelijks meer ruzies, jong en oud 
speelt samen. Tevens werkdrukverlaging voor de leerkrachten, doordat ze minder 
pleinwacht hoeven te lopen. Grote meerwaarde, maar het kost veel geld. 
Voor 2020 is dit reeds opgenomen in de begroting, met goedkeuring van de MR. Voor 

daarna moet er gekeken worden naar een meer gezonde verdeling van het deel 

onderwijsbudget en het deel ouderbijdrage. 
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4. Concept schoolondernemingsplan 
Carolien licht de uitwerking van de 5 strategische keuzes/doelen toe. 
 
-Tussen- en eindopbrengsten zijn passend bij de populatie. Score van de eindtoets in groep 8 
ligt boven het landelijke gemiddelde. 
 
-Advies MR: Keuze maken uit de gestelde doelen. Meer toespitsen, zodat iedereen ook echt 
aan dezelfde doelen werkt en er een echte vooruitgang geboekt kan worden.  

 
-Communicatie richting ouders--> Advies MR: meer focus op het verbeteren van de 
communicatie richting ouders over de ontwikkeling van hun eígen kind. Zoals ook als 
behoefte van ouders uit de tevredenheidsenquête kwam.  
-Advies: Vanuit deze doelen zo specifiek en onderscheidend mogelijke invulling maken voor 
eigen school. 
 
Caroline gaat verder toespitsten. De definitieve versie komt tijdens de volgende vergadering 
aan bod.  
 

5. Opening deel 2 vergadering 
• Vaststellen agenda: vastgesteld 

• Mededelingen: MR-lid Marion meldt dat zij een nieuwe baan heeft op een andere 
school binnen Fectio. 

• Ingekomen stukken: geen 

• Mededelingen GMR: l. 

6. Notulen & Actiepunten notulen maart 2019 
Notulen zijn vastgesteld, geen aanvullingen. 
 

7. Terugkoppeling thema-avond 
Willem Jan geeft terugkoppeling over de MR-bijeenkomst voor Fectio-scholen van 15 mei jl. 
Waardevolle avond. Willem Jan ziet het als meerwaarde om vaker met leden van MR-en van 
andere scholen uit te wisselen. 

8. Rondvraag 
 
Actiepunten uit Notulen maart: Geen. 
Nieuwe actiepunten: Geen 
 


