
Notulen 19-05-2021, MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VERGADERING PJS   
 

• Opening, vaststellen agenda  
De vergadering wordt om 19:30 uur geopend met een speciaal welkom aan Joost Kranenburg. Er zijn 
twee inkomende punten: Mening MR over schoolreis wel/niet en wat het zelftestbeleid op school is.    

 

• Vaststellen notulen vorige MR-vergadering + doornemen actielijst.. 
De vorige notulen zijn vastgesteld en staan op de site en de actielijst is doorgenomen.  
 

• Mededelingen schooldirecteur Frans 
- Formatie schooljaar 2021-2022:  
Er is helaas 1,0 FT teveel komend schooljaar. Frans is in gesprek geweest met collega’s hierover en 1 
collega levert vrijwillig uren in en de anderen waren er ook akkoord mee. Dit gaat via de 
afvloeiingsregeling. Collega’s die ziekteverlof hebben, komen hiervoor niet in aanmerking.   
 
- Groepsverdeling:  
De voorgestelde groepsindeling is gedeeld. De bezetting is nog onbekend. Er zijn wellicht nog 
mogelijkheden vanuit Nationaal programma Onderwijs om personeel in te zetten, voor bijvoorbeeld: 
kleinere klassen. Hier gaan we de komende studiedag mee aan de slag. Frans heeft de stappen 
gedeeld, die gezet gaan worden.  
Verdeling van de klassen/kinderen: Er is een standaard procedure voor de verdeling van kinderen 
over de groepen. Kinderen geven een top 3 van namen op en bij de verdeling wordt hierbij zoveel 
mogelijk rekening gehouden. De MR geeft als zorgpunt aan dat we stabiliteit voor kinderen qua 
vriendjes belangrijk vinden. Tip: aankondigen aan ouders dat we gaan beginnen met de 
groepsindelingen en dat ouders hier met hun kind thuis over kunnen praten. Soms verschillen ouders 
en kinderen qua mening over de top 3. Verder proberen we de groepen zoveel mogelijk stabiel te 
houden in de midden- bovenbouw. De MR is formeel akkoord met de groepsindelingen.  
 
De bovenstaande groepsverdeling is besproken in de MR-vergadering. De dag erna is de 
bovenstaande situatie gewijzigd in het formeren van 2 groepen 3 en 2 groepen 4 met een deel van 
inzet van NPO gelden. Frans heeft ons hiervan via de mail op de hoogte gesteld met een 
onderbouwing (lees hieronder). De MR is hiermee ook akkoord. 
  
Frans geeft aan via de mail dat we dit doen op basis van: 
Gegevens uit toetsen van groep 3 en de observaties van de kleuters. Met name de laatste groep (2) 
heeft in het thuiswerken een deel gemist waardoor zij mogelijk minder sterk aan het leesproces in 
groep 3 zullen gaan starten. Uit eerdere ervaringen met een 3-4 combinatieklas is gebleken dat deze 
een hele lastige is voor kinderen en leerkrachten. In het verleden is daar ook voor hele ochtenden 
steeds een onderwijsassistent bij aanwezig geweest om de leerlingen te ondersteunen want de 
omslag naar groep 3 is zeker intensief. 
De keuze om te splitsen en er een groep bij te maken in plaats van de ondersteuning van een 
onderwijsassistent is er een waar een prijsverschil tussen zit dat met het toekennen van een budget 
van 209.979 te verantwoorden. Er blijft ook als je een leerkracht voor deze klas fulltime benoemt met 
een GPL van ongeveer 72.000 euro voldoende over om aan andere onderdelen uit analyses in te 
kunnen zetten. (Een full time onderwijsassistent kost ongeveer 35.000 euro.) 
De kinderen van zowel groepen 3 als 4 gaan in een kleine groep door waarmee een goede basis 
gelegd kan worden voor het verdere schoolloopbaan. Dat we dit niet jaren achtereen vol gaan houden 
is een feit. 
 
-   Voorstel aanpassing schooltijden (Verzoek om instemming MR):  
Komend schooljaar de lestijden iedere dag 15 minuten verlengen tot 14:15 uur. Argumenten hiervoor 
zijn onder andere: druk op het lesprogramma wegnemen; een kwartier extra per dag geeft meer lucht 
om lessen goed af te ronden. Meer ruimte voor (na)scholing voor leerkrachten en IKC-ontwikkeling. 
De wens is uiteindelijk dat dit voor meerdere jaren geldt. Een kanttekening hierbij is of er werkelijk 
meer kwaliteit te behalen valt in een kwartier extra per dag of 2 weken extra naar school en ouders 
zouden ook voor 10 dagen extra per schooljaar opvang moeten regelen. De MR wilt graag haar 
achterban raadplegen en kan hier nog geen instemming voor geven. (Actiepunt!)   
 
- Voortgang doelstelling directie/MR:  
De rekenmethode is bijna uitgezocht.  



 
- Schoolgids (inhoudelijke wijzigingen), zorgplan, toetskalender en toetsprotocol:  
De documenten zijn gedeeld en doorgelezen. Vragen/opmerkingen hierover kunnen met Frans 
gedeeld worden. Het doel van dit agendapunt is niet helemaal duidelijk.    
 
- Werkdrukgelden evaluatie 2019/2020:  
De collega’s waren tevreden zoals de werkdrukgelden ingezet zijn: Vakdocent Gym, inzet 
onderwijsassistenten, vakdocent muziek.  
 
- Werkdrukgelden invulling 2020/2021:  
Collega’s geven de voorkeur aan een vakdocent gym. De tweede keuze gaat naar de inzet van 
onderwijsassistenten. Dit kwam naar voren uit een vragenlijst over de werkdrukgelden die collega’s 
konden invullen.  
 
Ingekomen punten:  
- Schoolreis wel of niet: De schoolreiscommissie peilt de MR wel of niet op schoolreis vanwege 
Corona? De MR raadt het niet aan om op schoolreisje te gaan, maar wellicht is het mogelijk om een 
leuk alternatief te bedenken. Perspectief bieden. Kamp gaat wel door! Er is een goed alternatief 
programma bedacht. Er is 1 gemeenschappelijke activiteit met de Phoenix groep 8.     
 
- Testbeleid op school: Het bestuur kan collega’s niet verplichten om een zelftest uit te voeren. Bij 
bijeenkomsten is het in belang van de veiligheid van alle medewerkers om te testen. Vooral als 
verschillende organisatie bij elkaar komen, is dit van belang om de veiligheid te garanderen.  
 
- Aftreedschema:  
Karen Jongkind treedt aan als nieuw MR-lid en vervangt hiermee komend schooljaar Simone.   
 

• Nieuws vanuit de GMR 
 
- Introductie en formele benoeming:   
Joost Kranenburg introduceert zichzelf aan het eind van de vergadering. Hij stelt zich voor als nieuw 
lid van de GMR en geeft aan graag een bijdrage te leveren om kritisch naar beleidsstukken te kijken. 
Joost heeft al een GMR vergadering bijgewoond. Joost en Mike gaan nog kortsluiten op welke manier 
zij informatie gaan uitwisselen en contact met elkaar houden. De MR wenst Joost veel succes als 
nieuw GMR-lid!  
 
- Bijeenkomst GMR 11-05: Joost is helaas net weg, maar heeft Mike bijgepraat.  
Ter informatie: Er gaat een vacature komen voor een directeur van het nieuwe IKC. Wordt vervolgd.    
 

• Vorming IKC en nieuwbouw. 
 
- Evaluatie bijeenkomst OMR met Stef van Wickeren:  
We kunnen hier nog niets over zeggen. De bijeenkomsten moeten nog plaatsvinden.  
 
- Vorming adviesrecht Voorlopig Ontwerp IKC:  
Het heeft onze prioriteit dat het gebouw eruit komt te zien, die past bij de visie van onderwijs vanuit de 
bijeenkomsten. Ook de veiligheid speelt daarin een belangrijke rol.  
We vinden het een positieve ontwikkeling dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden om twee 
permanente lokalen aan het gebouw worden toegevoegd. We maken een doorlopend document aan 
voor de vorming adviesrecht op het voorlopig ontwerp IKC.  
 
- Nieuws vanuit projectgroep door Yvonne:  
In de bijeenkomst was het voornamelijk kennis maken met elkaar. Hieruit kwam ook naar voren dat 
het belangrijk is om nieuwe informatie tegelijk met alle betrokkenen te communiceren, bijvoorbeeld 
door middel van een site. Één plek waar alle informatie over het IKC te vinden is. Verder geen nieuwe 
ontwikkelingen.   
 
 
 



 
- Wat staat er op de planning? (2x4 uur bijeenkomsten met Stef) 
De bijeenkomsten zijn verschillend qua inhoud. Belangrijk om te proeven hoe de sfeer is. De 1e 
bijeenkomst is vooral: Wat vind je belangrijk? Hoe ziet het proces eruit? Welke processen gaan we 
doorlopen? De 2e bijeenkomst is meer inhoudelijk over het onderwijs.   
 
Vraag: Stef van Wickeren heeft vlak voor de meivakantie een brief uitgestuurd over de IKC-
ontwikkelingen. Er is geconstateerd dat een aantal ouders dit niet gelezen hebben, die normaal 
gesproken wel de nieuwsbrief lezen. Frans heeft de brief apart verzonden als PDF-bestand bij een 
nieuwsbrief. In verdere berichtgeving ouders frequenter informeren over IKC. Het mag meer onder de 
aandacht gebracht worden en wellicht is een herhaling van deze brief niet overbodig. Proberen ouders 
te trickeren om de nieuwsbrief te lezen.   
 

• Punten voor de volgende vergadering 
 Opbrengsten CITO  
 Evaluatie bijeenkomsten Stef van Wickeren.  
 IKC vorming: Reactie bestuur op advies PvE 

 
 

Type overleg Datum Type overleg  Datum Secretaris Notulist 

GMR  MR 15-09-2020 Simone Yvonne 

GMR  MR 10-11-2020   Simone  Eelkje 

GMR  MR 19-01-2021    Eelkje Rosemary 

GMR 08-04-2021 MR 16-03-2021 Eelkje Suzanne 

GMR 11-05-2021 MR 19-05-2021 Yvonne Simone 

GMR 17-06-2021 MR 22-06-2021 Yvonne Rosemary 

 
 

Stukje voor in de nieuwsbrief 

De MR heeft afgelopen woensdag digitaal vergaderd waarbij diverse onderwerpen zijn besproken. - 

Groepsindeling voor schooljaar 2021-2022 is besproken. De MR heeft ingestemd met deze indeling. 

Meer informatie volgt later via Frans. - Voorstel vanuit directie voor permanente verlenging van de 

schooltijd van 14:00 naar 14:15 wat ten goede komt aan extra studiedagen zal voorgelegd worden 

aan de ouders (conform artikel 15 lid 3 WMS). Hierover volgt binnenkort meer berichtgeving. - Na een 

eerdere oproep aan ouders voor een geïnteresseerde ouder als afvaardiging vanuit de MR naar de 

GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is Joost Kranenburg benoemd. Met zijn 

ervaringen in het onderwijs en MR is Joost zeer welkom om de Paus Johannesschool te 

vertegenwoordigen binnen de stichting (Allente) en zo dé schakel te zijn tussen MR en GMR. Joost 

succes! - De ontwikkelingen van het IKC zijn besproken. Vanuit stichting Allente is besloten dat op 

termijn de Paus Johannesschool en De Phoenix (Sint Pancras) één school gaan worden met een 

nieuw schoolconcept. De MR wordt betrokken bij twee sessies voor de verdere ontwikkeling van de 

missie en visie over het samengaan van de twee scholen. Het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw 

is in de fase dat het VO (voorlopig ontwerp) er ligt en met feedback van o.a. de MR wordt getekend 

naar een DO (definitief ontwerp). Voor meer informatie over de vorming van het IKC verwijzen wij ook 

naar het bericht van Frans in Social Schools op 23 april jl. met daarbij een brief voor de ouders. 
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Programma Onderwijs vanuit de overheid waarbij extra geld beschikbaar komt om kwetsbare 

elementen in het onderwijs door de COVID-19-impact aan te pakken is door de MR goed ontvangen 

waarbij het volste vertrouwen is voor de inzet van deze gelden. De MR denkt mee over het beleid en 

heeft op diverse onderwerpen instemmingsrecht. Meer weten: www.pausjohannesschool.nl. De 

oudergeleding in de MR wordt vertegenwoordigd door Mike Oudejans (voorzitter), Suzanne Slort en 

Rosemary Kracht. Vragen of opmerkingen? Schiet ons aan of mail naar mrpausjohannes@allente.nl. 

 



Actiepunten: 

 

Wat? Wie? 
Wanneer? 

Wanneer: Status:  

Notulen op de site plaatsen. Frans Doorlopend  

Opbrengsten CITO  
 

Frans  
 

Dit schuift door naar 
de volgende 
vergadering., 

Ophalen input bij leerkrachten  
 

Yvonne*  10-02-2021 Yvonne heeft een 
document met input 
van de leerkrachten 

Ophalen input bij ouders  
 

Rosemary*  n.t.b.  

Contact onderhouden met 
ouderafvaardiging in GMR door Mariëlle 
Info op halen betreffende het strategisch 
koersplan. Welke punten die daar in staat 
kunnen betrekking hebben op het IKC of 
PJS?  
 

Suzanne  doorlopend  

Frans alert houden op wat naar MR moet  
 

Eelkje (vanuit 
MT)  

doorlopend  

Hoe volgend schooljaar contact houden 
tussen Directie, MR en GMR (Joost).  

Mike, Joost, 
Frans 

Begin 
schooljaar   

 

Document aanmaken vorming adviesrecht 
Voorlopig Ontwerp IKC. OMR maakt opzet 
en dan doorsturen naar Mike.  
 

Rosemary  22-06-2021  

Voorstel aanpassing lestijden: Frans komt 
met motivatie. Frans geeft bericht als 
motivatie klaar is en houdt korte lijntjes 
met Mike. OMR wil graag de achterban 
raadplegen hierover en de leerkrachten 
peilen op de studiedag de mening van de 
collega’s. Hiervoor wordt nog een vorm 
gezocht.   
 

OMR 
PMR  

Aankomende 
week. Zo snel 
mogelijk.  

 

Joost stelt voor om in een informele 
setting kennis te maken met elkaar en 
geeft aan dit wel te willen organiseren. 
 

Joost  ??   

 


