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Overleg met directie op dinsdag 16 maart 2021 
Aanwezig: Margot Donkersloot, Mignon de Ruiter - Henneken (voorzitter), Anna Hendrix-Salman, 
Juliette de la Mar, Petra de Ridder (secretaris), Angelique van Slobbe (directie). 
 

Inleiding 
De voorzitter opent de vergadering en bedankt de directie voor het mogelijk maken van het gesprek. 
Tijdens dit overleg, zal de brief met daarin de punten van zorg omtrent de beleidswijzigingen als 
leidraad dienen. 
 
De directie geeft aan graag in gesprek te gaan en heeft een correctie ten aanzien van de brief. De 
huidige directeur heeft de taken overgenomen van Cecile Segers en niet van Mireille van Duuren, 
zoals de brief vermeldt. De nalatenschap van Cecile Segers vormt dan ook het uitgangspunt voor het 
beleid van de huidige directeur. 
 

MR en professionalisering 
De MR geeft aan dat zij de stukken horende bij de agendapunten ingebracht door de directie, graag 
twee weken voor aanvang van de vergadering ontvangt. Zo heeft de MR ruim de tijd om zich in te 
lezen, een reactie te formuleren en een besluit te nemen inzake het advies of de instemming. 
Daarnaast zal de MR een deel van de vergaderingen houden zonder aanwezigheid van de directeur. 
De directie stemt in met deze verzoeken. 
 
Voorts zegt de MR toe het verouderde reglement onder de loep te nemen. 
 
De directie geeft aan dat een deel van het team zich niet verbonden voelt met de (P)MR, geen notulen 
ontvangen van de vergaderingen en dat de PMR geen afspiegeling zou zijn van het team. 
De MR neemt deze opmerking mee, maar geeft ook aan dat ook van het team verwacht mag worden 
dat zij proactief contact zoeken met de PMR-leden en die vragen om informatie als deze ontbreekt. 
Verder zal de MR bezien of de aanstellingen van de huidige (P)MR-leden conform het MR-reglement 
zijn. Een MR-lid kan slechts 4 termijnen van 2 jaar zitting nemen. 
 
 
Quarantaine-beleid  
Uit gesprekken met verschillende ouders en in de diverse klassenapps blijkt dat er veel onduidelijkheid 
heerst over de afspraken die gelden tijdens klassenquarantaine. Er zijn grote verschillen tussen 
docenten en per bouw, wat de nodige onrust oplevert. De MR verzoekt de directie daarom om via de 
Nieuwsbrief aan te geven welke aanpak er gebruikt wordt per bouw, om de diversiteit in aanpak per 
docent/ bouw te beperken en een quarantaine-handleiding op te stellen. 
 
Verder verzoekt de MR om een werkboekje/ werkbladen die tijdens de eerste dagen van een 
klassenquarantaine gebruikt kunnen worden. Dit is in een enkele groep al beschikbaar. Ook zou een 
dergelijk boekje kunnen worden ingezet voor leerlingen die om andere redenen thuis zitten 
(quarantaine door niet-schools contact met positiefgetest persoon, (nog) geen testuitslag, etc.). 
 
De directie geeft aan haar uiterste best te doen om tijdig, veelvuldig en correct te informeren in geval 
van klassenquarantaine. Hier wordt veel tijd en aandacht aan besteed. Een handleiding zou niet van 
toegevoegde waarde zijn en wederom veel werk opleveren. 
Het bericht voor de Nieuwsbrief kan, in overleg met de bouwcoördinatoren, worden opgesteld en in de 
Nieuwsbrief worden geplaatst. De directie verzoekt hierop de PMR om contact op te nemen met de 
bouwcoördinatoren om het bericht voor te bereiden en ook een bouwplan op te stellen. 
Het bouwplan zal na overleg met de MR, binnen uiterlijk 2 weken, worden verspreid. 
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De MR geeft aan benieuwd te zijn naar de uitkomsten van de enquête over het online-onderwijs en 
zou samen met de directie de uitkomsten willen bekijken en evalueren. Waar nodig kan, naar 
aanleiding van de uitkomsten, eventueel een specifiekere vragenlijst worden opgesteld. 
 
Actie PG: contact met bouwcoördinatoren t.b.v. opstellen bericht Nieuwsbrief en bouwplan 
Actie MR: controle opgesteld bouwplan en beschikbaar thuiswerk 
Actie directie: beschikbaar stellen uitkomsten enquête 
 
 
Samenvoegen en teruggang aantal klassen 
Het samenvoegen van klassen heeft in het verleden niet altijd een positief resultaat gehad. In 
samengevoegde klassen wordt ook jaren na samenvoeging geen optimale klassendynamiek gezien. 
De MR acht het daarom onwenselijk om klassen samen te voegen. Daarnaast is in overleg met Cecile 
Segers besloten zeker de bovenbouw buiten beschouwing te laten, zodat zij zich volledig kunnen 
richten op de overstap naar het voortgezet onderwijs. 
 
De directie geeft aan dat het samenvoegen onvermijdelijk is. De financiële middelen zijn te beperkt om 
20 of zelfs 21 klassen te formeren en daarnaast zou het samenvoegen van klassen een gunstig effect 
kunnen hebben op de resultaten, zodat de school binnen het reguliere inspectietoezicht blijft. 
 
De MR uit haar twijfel over het moment van samenvoegen. Het huidige schooljaar heeft reeds voor de 
nodige onrust en instabiliteit gezorgd. Het bericht van samenvoegen kort voor de zomervakantie in 
2020, heeft heel veel onrust en woede bij ouders veroorzaakt en het zou dan ook zeer onwenselijk zijn 
dit nogmaals te laten gebeuren. 
Inzicht in de begrotingen en realisaties van voorgaande jaren laten zien dat de opbrengsten 
nauwelijks zijn veranderd. Dit zou inhouden dat de kosten erg gestegen zijn, waardoor nu 
maatregelen nodig zijn. 
 
De directie geeft aan dat het formeren van een 20e klas een begrotingstekort oplevert van ca. € 
70.000,-. Het verlies van ca € 121.000,- van het boekjaar 2020 wordt gedragen door alle Wijzer-
scholen. Met het nogmaals afwentelen van dit verlies op andere Wijzer-scholen, gaat het bestuur niet 
akkoord.  
Het Jan Ligthart heeft een aantal jaar op te grote voet geleefd en de gevolgen daarvan worden nu 
duidelijk. Het samenvoegen van klassen is nu noodzakelijk. 
 
Vandaag heeft de directie de kwartaalcijfers besproken met het bestuur. Hierbij heeft zij het verzoek 
ingediend om de corona-gelden (NPO) in te zetten voor het behoud van 1 klas. In een kleinere klas is 
het wegwerken van leerachterstanden door de lockdown immers haalbaarder, dan in een grote klas. 
Het bestuur heeft aangegeven dit verzoek in overweging te nemen. Mocht het bestuur hiermee 
akkoord gaan, dan beperkt samenvoegen zich slechts tot 1 leerjaar. Dit is mede afhankelijk van de 
hoogte van de NPO-gelden. 
Ook bestaat de wens om de NPO-gelden in te zetten voor een fulltime onderwijsassistent die de 
leerkrachten van groep 3 zal gaan ondersteunen. Deze groepen zullen naar verwachting elk 35 
leerlingen groot zijn. 
 
De PMR geeft aan dat de beloofde en geboden ondersteuning in de middenbouw dit jaar tegenvalt. 
De ondersteuning is summier, ondanks herhaaldelijk aangeven dat de ondersteuning te kort schiet. Dit 
geeft geen vertrouwen in de nieuwe toezeggingen. 
 
De MR vraagt de directie naar de voordelen van het nieuwe bekostigingssysteem dat met ingang van 
schooljaar 2022-2023 van kracht zal zijn.  
De directie geeft aan dat dit enige ruimte zal bieden in de begroting voor het aanschaffen van nieuwe 
methodes en digitale leermiddelen. Deze ruimte kan daarom niet worden benut voor het aanstellen 
van een extra leerkracht. 
 
De directie staat positief tegen het voorstel van de MR om mee te kijken met de begroting. De directie 
plaatst een kanttekening bij de aanname van de MR dat een ruimte van 0,2 FTE in de begroting een 
extra leerkracht op zou kunnen leveren. 
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Aangezien een aantal personeelsleden nog beschikt over een oude werkfactor, lijkt het vormen van 20 
klassen na toevoeging van 0,2 FTE haalbaal. Echter de oude werkfactoren drukken wel op de 
begroting, maar leveren geen mogelijkheid tot het inzetten van die personeelsleden voor een klas. Dit 
zorgt ervoor dat er 21,8 FTE nodig is voor het vormen van 20 klassen. In de formatiegesprekken 
zullen deze oude factoren worden besproken, om te zien of een overstap naar een nieuwe werkfactor 
mogelijk. 
De PMR oppert de mogelijkheden om deze personeelsleden o.a. in te zetten voor ziektevervanging. 
Dit komt overeen met de plannen van de directie. Nu de gelden voor ziektevervanging zijn 
opgenomen in de begroting van de school en het verzuim hoog is, moet worden gezocht naar andere 
manieren om het verzuim op te vangen.  
De PMR suggereert ook dat de kleine groepen 7 (schooljaar ’21/‘22) gebruikt kunnen worden als 
opvangmogelijkheid bij het uitvallen van een docent in de bovenbouw. 
 
De directie legt op verzoek van de PMR uit hoe de teruggang in FTE’s ten opzichte van het vorige 
schooljaar wordt veroorzaakt.   
Het opgenomen ouderschapsverlof geeft een iets vertekend beeld, aangezien de volledige FTE’s 
drukken op de begroting, maar de bekostiging is deels uit een andere geldstroom afkomstig. De 
directie probeert de verlofverzoeken zoveel mogelijk te honoreren, maar dit levert soms knelpunten op 
in de formatie.  
De PMR geeft aan dat verlofverzoeken conform de CAO kunnen worden geweigerd als de verzoeken 
de school in formatieproblemen brengt. 
 
Uit de werkdrukmiddelen worden Engels, VIB, conciërge, onderwijsassistent en 
hoogbegaafdheidbegeleiding bekostigd. Deze laatste kan niet worden ondergebracht bij de IB-ers, 
zoals eens het geval was.  
De PMR geeft aan dat het team inspraak heeft in de inzet van de werkdrukgelden. 
 
De oudergeleding geeft aan dat de verbondenheid van het team met de school minimaal lijkt. Het 
team zou de school moeten dragen. Mogelijk is het niet duidelijk voor het team dat oude werkfactoren 
en verlofopnamen direct invloed hebben op de financiën en daarmee de organisatie van de school. 
De directie neemt zich voor om het team inzicht te geven in de geldstromen en het effect van 
werktijdfactoren en verloven hierop. Zij bevestigt de uitspraak van de MR dat het, in belang van de 
school, niet mogelijk is om alle formatiewensen te honoreren. 
 
De MR adviseert de directie om tijdig te communiceren met ouders over het samenvoegen van de 
klassen. De definitieve besluiten kunnen, op advies van het bestuur, een maand voor het eind van het 
schooljaar worden gecommuniceerd. 
 
Actie directie: Navraag doen naar ruimte in CAO voor het omzetten van oude naar   
  nieuwe werktijdfactoren 
Actie directie: Team inlichten over effect persoonlijke wensen en geldstromen. 
 
 
Pilot Anders organiseren 
De oudergeleding ziet de kansen en mogelijkheden van de pilot. Op dit moment is de inhoud van de 
pilot nog dusdanig onduidelijk, dat de MR alleen aandacht wil besteden aan het proces. 
Bij het invoeren van een wijziging in onderwijsstructuur heeft de MR instemmingsrecht. Door de pilot 
als fait-accompli te presenteren, lijkt de MR te zijn gepasseerd. Zij verzoekt de directie dan ook om 
een invoeringsplan. 
 
De directie geeft aan dat er geen invoeringsplan zal komen, aangezien de pilot niet uitvoerbaar is 
conform de corona-maatregelen. Daarnaast is er door een wisseling in de werkgroep tijd verloren 
gegaan, waardoor duidelijkheid over de inhoud nog beperkt is. 
Inmiddels werkt de werkgroep een vervangend plan om binnen de klas in niveaugroepen te werken. 
Mogelijk valt dit plan buiten het instemmingsrecht van de MR.  
 
De PMR geeft aan dat niet iedereen in de werkgroep geïnformeerd is over een vervangend plan en 
dat ook het team geen informatie heeft gekregen over de inhoud van de pilot  het vervangende plan. 
De PMR acht een breed draagvlak voor onderwijsvernieuwing noodzakelijk, om de plannen te laten 
slagen. 
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Actiepunten 

Actie Wie Wanneer Afgerond 
Navraag doen naar ruimte in CAO voor het omzetten van oude 
naar nieuwe werktijdfactoren 

Directie z.s.m. V 

Team inlichten over effect persoonlijke wensen en geldstromen Directie z.s.m.  
Contact met bouwcoördinatoren t.b.v. opstellen bericht 
Nieuwsbrief en bouwplan (quarantainebeleid) 

PMR April ‘21  

Controle opgesteld bouwplan en beschikbaar thuiswerk 
(quarantainebeleid) 

MR April ‘21  

Beschikbaar stellen uitkomsten enquête Directie z.s.m.  
Benaderen Mark van Wijnen Secretaris April ‘21 V 
Oproep nieuwe leden oudergeleding Secretaris April ’21   
Oproep nieuwe leden PMR PMR April ‘21  
    

 

Besluitenlijst 
 

Vergaderingen worden in het vervolg gesplitst in een deel met en zonder directie 
Agendapunten en bijhorende stukken worden uiterlijk 2 weken voor de vergadering aangeleverd bij 
de MR 
Het MR-reglement zal worden vernieuwd 
De MR zal beoordelen of de huidige aanstellingen van MR-leden conform reglement zijn 
Per bouw zal een plan worden opgesteld voor onderwijs op afstand gedurende quarantaine 
Begrotingen (2019-2020-2021) worden gedeeld met de MR 

 
 
 


