
NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VERGADERING   
 
 
Datum: 
Aanvang: 

09 november 2021 en 17 november 2021 
19:30  

Locatie: PJS/ Online 
PMR-leden: 
OMR-leden: 
Schooldirecteur: 

Eelkje Jongkind-Schuurman, Yvonne Klanker, Mirja Siekerman 
Mike Oudejans, Rosemary Kracht, Suzanne Slort 
Frans van de Gevel 

Aanmelding 
ouders: 
Afwezig:  

 
6 ouders 
- 

 
 
Gezamenlijk gedeelte met schooldirecteur: 
 

1. Opening, vaststellen agenda 
 

2. Notulen zijn per e-mail vastgesteld. Doornemen actielijst. 
 

3. Onderwerpen vanuit schooldirecteur 
 

- Terugkoppeling studiedag 
Voor het eerst is er gesproken  over welke dromen we hebben. Ook het kennismaken met elkaar was 
een doel. We willen de leerkrachten de rust geven om met kleine stapjes vooruit te gaan.  
 
- Begroting 2022 (voor zover mogelijk) kort verslag van bijeenkomsten die tot nu toe hebben 
plaatsgevonden. 
Er is nog geen begroting. Er werd op basis van het leerlingenaantal een geldbedrag beschikbaar 
gesteld. Nu is er een nieuwe systematiek, dat vergt anders denken. Vanaf 2023 is er een gezamenlijke 
begroting voor de Phoenix en de PJS.  
 
-Tijdelijke huisvesting. 
Het definitieve ontwerp is afgerond. Er is een sloper uitgekozen. In jan/febr wordt er een aannemer 
uitgekozen en wordt de bouw ingepland. Wanneer dat rond is pas definitief verhuizen. Geen drie 
maanden een braakliggend terrein. Er wordt minder met staal, maar meer met hout gewerkt. Er is nu 
een werkgroep die kijkt naar kleuren, ondergronden en de buitenspeelplaats. Voor de verkeersveiligheid 
wordt iemand ingehuurd vanwege dezelfde ingang voor fietsen en de parkeerplaatsen voor auto’s op 
eigen terrein.  
Is er een plan als materialen niet te leveren zijn? Er wordt op dit moment ingeschat dat er geen 
vertraging zal zijn.  
Vragen de verschillende domeinen om meer personeel? Nee. Er wordt geprobeerd om met zoveel 
mogelijk huidig personeel de komende 4 tot 6 jaar door te gaan.  
 
-Nieuwe rekenmethode:  
De lesbezoeken leveren wat op. De methode wordt goed nageleefd, er worden hogere doelen gesteld.  
 
-Ingekomen brief 
Er is een brief binnen gekomen die betrekking heeft over de situatie van groep 7/8. Deze vraag wordt in 
de MR niet besproken omdat specifieke groepen, leerkrachten of leerlingen niet in de MR besproken 
worden. 
 
-Vragen brief MR: 
Frans zal schriftelijk de vragen uit de brief van de MR beantwoorden. Vragen zouden volgens Frans 
eigenlijk ook naar het kernteam van de IKC ontwikkeling moeten.  
De directie en de MR gaan in overleg kijken wat het best passende is om de MR te informeren en de 
vragen vanuit de MR te laten beantwoorden. 
 
 

 



4. Voortgang ontwikkeling IKC 
 
Tijdens de evaluatie met het projectteam op 8 november 2021 zijn er beloften geformuleerd waarmee 
het projectteam aan de slag gaat: inhoud en vorm geven aan een nieuw onderwijsconcept. Er zijn 
verschillende domeinen. Twee leerkrachten hebben tijdens de informatieavond voor de ouders gezegd 
dat verschillende leeftijden bij elkaar komen. Er wordt door F. aangegeven dat dit niet het geval is.  
Vraag: Wanneer wordt het één school? Of anders gezegd: Op welke datum wordt het één school?  
F: wat wordt er verstaan onder samenvoegen: kinderen worden ingeschreven op het Brinnummer van 
de PJS. 
S: wanneer gaan de plannen uitgevoerd worden?  
F: de datum wordt augustus ’23 of januari ’23. Daar wordt nog over gesproken. In augustus ’23 worden 
de kinderen nog niet op een hoop gegooid. Bijv: de kinderen van 3-6 jaar zitten in hetzelfde domein, 
maar de klassen zijn dan nog niet gemixt. Ze kunnen wel activiteiten samen doen. Uitleg: Domein 6-9 
jaar: groep 3,4 en 5 zijn nog los van elkaar. Teams krijgen op deze manier alle kans om op 
verschillende niveaus tegelijk les te geven in bv rekenen. Fictief/hypothese: Sommige kinderen hebben 
behoefte aan versnelde uitleg, verlengde instructie. Bij twee groepen 5: de ene leerkracht neemt de 
basis en daaronder bij rekenen. De andere leerkracht neemt juist de andere groep. Het geeft dan meer 
ruimte.  
Opmerking: Tijdens de ouderavond werd het gevoel gegeven dat de leerlijnen losgelaten werden en dat 
het kind alleen in een domein zit. De informatievoorziening/ouderavond geeft heel veel ruis.  
F: Basisschool levert een kind af minimaal op groep 6 niveau.  
 
Evaluatie ouderbijeenkomst:  
Eind deze week/ begin volgende week: terugkoppeling in nieuwsbrief, website. Ook bij geen nieuws 
berichtje sturen dat er geen nieuws is.  
Van het gevoel af dat het projectteam dingen achterhoudt. We willen teams tijd geven om deze 
verandering mee te laten gaan.  

1. De actie die we gaan uitzetten past bij onze belofte. 
2. Is het goed voor de leerlingen en de medewerkers 
3. Is de gene die het gaat uitvoeren betrokken bij het plan en heeft het bedacht 
4. Is het voorgelegd aan de IKC afstemmingsoverleg 
5. Is er gecommuniceerd met de ouders en dan gebeurd het pas.  
6. Alles wat wij doen, elk klein stapje, zullen wij het voorleggen aan het IKC 

afstemmingscommissie.  
 
B: Wat te doen de aankomende periode:  
Veel meer samen doen. Wat werkt wel binnen het samenwerken met een thema. Hoe kunnen we elkaar 
versterken? Daarna evalueren hoe het is gegaan.  
Voor het proces: Aangeven welke stappen we gaan nemen.  
 
S: Duidelijkheid over het proces. Er moet iets gemeten worden om instemming te geven als MR.  
Wanneer ligt het plan gereed en hoe wordt daar op gereageerd? Er moet draagvlak zijn onder het 
personeel. En de ouders.  
We vragen al een jaar om een tijdsplanning. Er is al een jaar geen contact met de bestuursvoorzitter.  
Het vertrouwen is kwijtgeraakt. Er is toch een urgentie om de ouders nu te gaan betrekken, appgroepen 
ontploffen.  
Wij mochten iets zeggen over programma van eisen: dat is nooit gebeurd.  
 
Voor het projectteam: de informatievoorziening moet anders. Belangrijk is het herhalen van de 
ouderavond aankomende januari.  
 
F: De ouders van de de brief van de 64 ouders krijgen een uitnodiging voor een bijeenkomst waar op 
een deel van de vragen antwoord gegeven kan worden. Kunnen nog niet op alle vragen antwoord 
geven. We willen het door de teams laten ontstaan.  
 
Powerpoints van de informatieavond online zetten? Nee 
 
Idee: Voor de volgende bijeenkomst een vragenlijst aan de ouders sturen.  
Projectteam/ MR/ Schoolleiding samen lijst samenstellen. Wat is het doel van de lijst: draagvlak meten 
onder de ouders. 



 
Wat er nu wel al vaststaat: communiceren naar ouders dat geeft duidelijkheid.  
Ouder:  Gaan we dezelfde kant op als Columbus in HHW, waar Stef ook aan heeft meegewerkt.  
F: Nee. Schoolleiding gaat dit niet alleen doen. Opdracht (twee scholen, twee teams, architect voorzien 
van informatie) uitgezet vorig jaar februari. Stef is gekozen. Hij heeft geen opdracht gekregen om Dalton 
kopie te maken.  
 
S: Enthousiasme van Stef, goede onderwijskundige, dat werkt, maar hij stapt er uiteindelijk uit. Als team 
bespreken zonder Stef, zijn wij competent in die stip in de horizon.  
 
Er zijn twee momenten geweest na de studiedag om te evalueren waar ook bv werd aangegeven dat 
leerkrachten graag ergens willen kijken bij een IKC.  
Leerkrachten hebben hetzelfde gevoel als de MR/ ouders, er is nog geen tijdspad. Kaders/ grenzen 
zoeken we nog.  
 
Projectteam: Wat hebben de kinderen nodig in de toekomst, niet wat wij nodig hebben.  
 
F: Kinderen die nu er zijn, hoeven niet perse met dit onderwijsconcept te gaan werken. Moet groeien.  
Ouders: Voor welke ouders is het nog relevant? Ouders van oudere kinderen geven aan dat ze toch 
niet heen hoeven, want dan zijn hun kinderen van school.  
 
Ouders vinden het fijn dat we in gesprek kunnen, ipv alleen tekst in een nieuwsbrief. Project team wil 
meerdere bijeenkomsten organiseren. 
De taal moet hetzelfde zijn.  
 
Projectteam gaf in de workshops verschillende standpunten. Waardoor er verschillen ontstonden.  
Details zijn belangrijk om aan ouders aan te geven.  
Begin laag met je informatievoorziening.  
 
Uitnodiging voor avonden: inhoudelijk moet dit duidelijk zijn naar ouders toe.  
 
Ouders: Informatieavond: er is een bom gevallen. Antwoorden zijn vaag gebleven bij de vragen die 
gesteld zijn.  
 
Behoefte aan tijdspad, procesplan en vragen van voorleggen aan MR, plan en instemming. Zoeken 
naar mogelijkheid om ouders te participeren.  
Navragen aan ouders: hoe willen jullie geïnformeerd worden. Ook elke ouder die normaal minder 
geïnformeerd wordt om draagvlak te vergroten.  
 
MR: Ouders maken een bepaalde keuze voor onderwijsconcept, Paus of Phoenix. Vergeet dat niet.  
F: Maak het concreet en duidelijk voor de ouders. ER zal straks geen PJS meer zijn. Maar dit gaat in 
kleine stapjes gebeuren.  
 
Ouder: Eerst duidelijkheid geven over de eerste stappen richting aug ’23.  
 
Concreet afgesproken voor dit schooljaar:  

- Proces van dit schooljaar in concrete stappen uiteenzetten 
- Ouderavond plannen en vormgeven a.d.h.v.  
- Duidelijkheid over de noodgebouwen.  
- Voor welke groepen is het niet meer relevant. Veranderingen voor welke groepen?  
- Betrekken van ouders, welke manieren 
- Draagvlak meten, informatie ophalen, bij ouders en leerkrachten  
- Wanneer hebben wij als MR het adviesrecht/ instemmingsrecht?  

 
Urgentie:  
Ouderavond om elkaar te ontmoeten, fysiek. 1 of meerdere ontmoetingsmomenten (vanwege het 
aantal). Waar gaan we het over hebben, en welke uitspraken kunnen we doen? Welke zorg kunnen we 
wegnemen, wat wel al vaststaat.  
 
Moeten we ons zorgen maken over het proces? 



Geruststelling: we gaan niet gelijk over naar het nieuwe onderwijsconcept. Nieuwbouw staat los van het 
leertraject. Dit is bij enkele ouders nog niet weggenomen.  
 
 
Agendapunten voor woensdag 19 januari:  
-IKC gebouw 
-IKC schoolconcept 
-Brief Elfred 
-Vragenlijst voor de ouders 
 
 
 
 
 

 


