
NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VERGADERING PJS   

Datum: Dinsdag 1 oktober 2019, aanvang 20:00 uur 

Plaats: Paus Johannes School  

Aanwezig: Simone Klaver, Mike Oudejans, Rosemary Kracht, Suzanne Slort en Frans van de Gevel 

Afwezig: Yvonne Klanker en Eelkje Schuurman i.v.m. zwangerschapsverlof 

Aanvulling op de notulen van vorige keer.  

- Nanda vervangt op dit moment een dag van Yvonne, Sara en Simone. In maart komen zij 

weer terug, dan zou zij eigenlijk weg moeten. Nu zijn op dat moment de kleuterklassen 

zodanig groot, dat er ondersteuning nodig is. Yvonne en Sara gaan de ondersteuning 

verzorgen en Nanda blijft in groep 8. 

- Simone gaat naar de MR, Maarten naar de GMR. 

Verwachtingen nieuwe MR-leden 

Verwachtingen nieuwe MR leden doorgenomen. Deze zijn duidelijk. 

Scholing MR/GMR 

Scholing MR/GMR m.b.t. fusie is op 17 oktober, Mike, Rosemary en Suzanne gaan heen.  

Werkdrukgelden 

Frans heeft teveel geld ingezet, dit is bewust gedaan. Een collega is al een tijd ziek, zij wordt betaald 

uit de gelden ziektevervanging. In januari wordt bekeken wat er nog over is van de werkdrukgelden 

en waar deze nog ingezet kunnen worden. Het team heeft besloten waar de werkdrukgelden dit 

schooljaar heen gaan; vakleerkracht gym, vakleerkracht muziek (gedeeltelijk gesubsidieerd) en 

ondersteuning. PMR zal aan het einde van het jaar evalueren of deze inzet heeft geleid tot 

werkdrukvermindering bij de leerkrachten. 

Nascholingsplan 

Het budget is overschreden, een deel wordt betaald uit de prestatiebox, dit is goedgekeurd door het 

bestuur. Frans vindt het belangrijk dat leerkrachten nascholingen kunnen volgen die zij zelf 

aanvragen. Nadruk van de nascholing dit jaar ligt op rekenen, uit analyse bleek dat de scores dalend 

zijn, maar niet onder de maat. ‘Met sprongen vooruit’ is een methodiek om het rekenonderwijs op 

een andere manier aan te bieden. Trainingslab helpt de leerkrachten deze methodiek toe te passen 

in de lessen.  

Jaarplan 

Het jaarplan is klaar. Rosemary wil graag het vierjarenplan in bezit hebben, zodat zij kan zien of het 

jaarplan aansluit op de doelen uit het vierjarenplan. Verder geeft zij aan dat zij in jaarplan graag zou 

willen zien op welke doelen het aansluit van het vierjarenplan.  

Vervanging 

Vervanging is een probleem, er zijn tekort invallers. Wat gebeurt er als er geen vervanger te vinden 

is? Vorig jaar was er een noodplan om de klas te verdelen over de andere klassen, maar met de 

huidige klassengrootte is dat erg lastig. De onderwijsassistentes inzetten is niet wenselijk, aangezien 

zij dan niet meer toekomen aan de gewenste ondersteuning. In de komende MR-vergadering gaan 

we nadenken over mogelijke oplossingen.  



Schoolgids 

De schoolgids is klaar en wordt gepubliceerd.  

Nieuws uit de GMR 

Fusietraject loopt door. Stukken liggen nu bij de gemeente Langedijk en Heerhugowaard. Moet voor 
15 november bij de notaris zijn. Belangrijk punt is dat collega's aan mogen geven of zij bezwaar 
hebben om op een openbare school te werken. Met het oog op identiteit. 

AVG, stukken gelezen en bijna geen op- of aanmerkingen. Advies GMR is extra bijlage voor 
personeel. Hoe om te gaan met persoonlijke gegevens personeel en dossiervorming. 

Vergaderrooster MR 

Suzanne verstuurt een datumprikker. Vergaderdag wordt maandag en starttijd wordt 19.30 uur.  

Rollen binnen MR 

Simone is secretaris en stelt de agenda’s samen. We notuleren , de notulist schrijft ook het stukje 

voor de nieuwsbrief. Mike is voorzitter en leidt de vergaderingen.  De agenda’s en stukken worden in 

de Dropbox gezet.  

Wat verder ten tafel komt 

Mike geeft aan dat de communicatie rondom de sponsorloop wat summier was. Graag volgende keer 

iets meer informatie voor ouders. 

Suzanne wil graag de verkeersveiligheid aan de voorkant van de school op de agenda zetten. 

Agenda ter info (nog te vullen) 

Type overleg Datum Type overleg  Datum 

GMR 19-09-2019 MR 1-10-2019 

GMR 17-10-2019 MR 18-11-2019 

GMR 14-11-2019 MR 20-01-2019 

GMR 11-12-2019 MR 02-03-2019 

GMR 30-01-2019 MR 06-04-2019 

GMR 13-02-2019 MR 08-06-2019 

GMR 26-03-2019 MR  

GMR 16-04-2019 MR  

GMR 20-05-2019 MR  

GMR 18-06-2019 MR  

 

Nieuwsbrief 

Afgelopen dinsdag was de eerste MR-vergadering met de nieuwe samenstelling. Aanwezig waren 

Simone Klaver (leerkracht groep 6) en de ouders Rosemary Kracht (moeder van Yorrick uit groep 4 en 

Annika uit groep 6), Mike Oudejans (vader van Rosa uit groep 1/2a) en Suzanne Slort (moeder van 

Saar uit groep 3). Mike is unaniem gekozen tot voorzitter van de MR. 

We hebben de inzet van de werkdrukgelden besproken. Er is door de leerkrachten gekozen om deze 

gelden in te zetten voor de gymlessen van meester Joost, de muzieklessen van juf Anna en de inzet 

van de onderwijsassistenten.  



Het team zal ook dit jaar actief nascholing volgen. Er wordt met name geïnvesteerd in nascholing met 

betrekking tot het rekenonderwijs.  

Vervanging van afwezige leerkrachten is een groot probleem, er zijn vrijwel geen vervangers te 

vinden. Volgende vergadering staat dit punt op de agenda en zullen we bekijken welke mogelijkheden 

er nog zijn.  

Heeft u een idee over het vervangen van leerkrachten? Of wilt u een ander punt bespreken? Zoek 

Rosemary, Mike of Suzanne dan even op.  

  

 

 

 

 

 


