Medezeggenschapsraad van Mr. J.J.L. van der Brugghenschool / Prins Willem-Alexanderschool

1 JAARVERSLAG VAN 2017

1.1 DE SAMENSTELLING VAN DE MR OP 01-01-2017
Karin Kloos - voorzitter, oudergeleding Prins Willem-Alexanderschool
Angela Langeveld - secretaris, oudergeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Willem van der Plas, personeelsgeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Ferry Spros, oudergeleding Prins Willem-Alexanderschool
Marina van den Oever - penningmeester, personeelsgeleding Prins Willem-Alexanderschool
Linda Schuurkamp, personeelsgeleding Prins Willem-Alexanderschool
Elzelien van den Bosch, personeelsgeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Hendriëtte Hofland, personeelsgeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Nicoline Schellingerhout, oudergeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Wynanda van Duyn, oudergeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool

1.2 MUTATIES 2017
Op 8 juni verlaten Angela Langeveld en Nicoline Schellingerhout de oudergeleding van de MR.
Op 8 juni worden zij opgevolgd door Samantha Kuijt en Jeanet van der Bent.

1.3 VERGADERDATA 2017
26 januari 2017
11 april 2017
08 juni 2017
26 september 2017
28 november 2017

1.4 ADVIES EN/OF INSTEMMING
11 april: instemming vakantierooster schooljaar 2017-2018
11 april: instemming formatieplan schooljaar 2017-2018
28 november: instemming werken met weektaken en twee evaluatiemiddagen PWA (20-2-2018/19-6-2018)

1.5 VERGADERPUNTEN IN 2017
Vergadering donderdag 26 januari 2017
Vragen en bespreekpunten directie
Kees licht de afgelopen periode van plotseling langdurige ziekte van een leerkracht toe en geeft aan dat het erg lastig
is om vervanging te krijgen voor leerkrachten. Dit komt door de regelgeving rondom invalkrachten (na een aantal
maal inhuren moeten deze in dienst genomen worden) en hierdoor is de vervangingslijst erg kort.
Aanspreekpunt PWA
Kees zijn 'aanspreekpunttermijn' eindigt dit schooljaar. Gevraagd wordt of Kees al weet hoe hier vorm aan gegeven
wordt volgend schooljaar. Hier kan nog geen antwoord op gegeven worden, dat hangt samen met de invulling van
de taken en de visie van de nieuwe directeur.

Jubileum PWA (50 jaar) in voorbereiding
De Koning is uitgenodigd, omdat hij op dezelfde dag ook 50 jaar wordt en zijn naam aan de school verbonden is,
maar dit is afgewezen door de RVD. Een aantal activiteiten wordt georganiseerd (fancy fair, schoolreisje op een
verdere bestemming) en de gelden die opgehaald worden zullen besteed worden aan activiteiten voor de leerlingen
en aan een blijvende herinnering.
Nieuwe directeur
Gevraagd wordt naar de eerste indruk van de kennismaking van de nieuwe directeur. De ervaringen van het
personeel en de ad interim worden gedeeld.
Meerdere leerkrachten voor de klas
Voor groep 7A heeft er wel 3 maal een wisseling van leerkrachten in een half jaar tijd plaatsgevonden en dit is niet
bevorderlijk voor de kinderen in deze klas geweest. De MR zal bij de directie van de VDB het signaal afgeven dat dit
een onwenselijke situatie is. Overigens heeft er van deze klas bij de directeur en de MR maar 1 ouder geklaagd over
de situatie.
Bericht uit de GMR over de fusie
Na ondertekenen van de intentieverklaring zijn de diverse werkgroepen (organisatie, identiteit, financiën en
huisvesting en personeelsbeleid) geformeerd en er is een stuurgroep samengesteld vanuit de HSK en de PCOK. Voor
de voorjaarsvakantie vindt een eerste terugkoppeling vanuit de diverse werkgroepen plaats. GMR heeft het bestuur
gevraagd om een communicatieplan, maar deze is nog niet opgeleverd. GMR heeft namelijk zorgen over de
communicatie vanuit de werkgroep waar geen GMR-lid in vertegenwoordigd is. De fusie-effectrapportage zou in juni
2017 opgeleverd moeten worden. GMR heeft een contactpersoon vanuit de CNV ingekocht waar vragen, suggesties
en tips neergelegd kunnen worden en die advies aan de GMR uitbrengt.
Sollicitatieprocedure nieuwe directeur, advies benoeming
Angela licht de afwijzing van de interne kandidaten toe en benoemd hoe de sollicitatiecommissie tot het positief
advies voor de externe kandidaat is gekomen. MR geeft een unaniem positief advies voor benoeming en de MRleden die zitting hadden in de selectiecommissie krijgen een attentie aangeboden.

Vergadering dinsdag 11 april 2017
Vragen en bespreekpunten directie
De vraag is, of de directie wel of niet de gehele vergadering aanwezig zal zijn. Gerrit Jan Hoedeman geeft aan dat de
MR hem zeer na aan het hart ligt en dat hij veelvuldig met deze raad zaken zal moeten doen. Vanuit zijn functie is hij
automatisch adviserend lid, en wil daarom op elke vergadering in de Van der Brugghenschool present zijn. Verder
geeft hij aan dat wij nu te weinig als MR bij elkaar komen. Kees Guijt woont de vergaderingen bij die plaats hebben
in de Prins Willem-Alexanderschool.
Nieuwe directeur
Gerrit Jan Hoedeman -sinds kort directeur op de Van der Brugghenschool- vertelt over zijn eerste ervaringen,
indrukken, verbazing, verwondering en trots! Hij merkt op dat het team van de Van der Brugghenschool een
hardwerkend team is, dat soms te veel hooi op de vork neemt; hij wil daar een paar tandjes terug! De PWA-school
heeft hij eigenlijk nog te weinig gezien, maar dat zal veranderen. Het management/directie moet op beide scholen
wisselend aanwezig zijn; hierover zijn gesprekken gaande tussen beide schoolleiders.
Nascholing
De Van der Brugghenschool gaat zich volgend jaar bezighouden met muzieklessen; nascholing op de PWA-school is
op dit moment nog niet bekend.
Fancy Fair en Vossenjacht
Op de PWA-school is een Fancy Fair georganiseerd, deze bracht bijna € 2300 op. Dit geld wordt besteed een grote
activiteit en een goed doel. Op de Van der Brugghenschool is een vossenjacht georganiseerd, welke ruim € 3000
opbracht. Dit geld wordt gebruikt voor de schoolpleinen.

Samenwerking beide scholen
Gerrit Jan Hoedeman geeft aan dat er meer samengewerkt mag worden tussen beide scholen. Hij geeft aan dat de
scholen meer één geheel mogen worden. De drempel voor een schoolkeus moet lager worden, bijv. dat ouders naar
de PWA-school worden doorverwezen als er op de Van der Brugghenschool geen plaats is.
Formatieplan.
Voor 1 april moest het voorgenomen formatieplan bij de GMR bekend zijn; voor 1 mei zal de GMR -indien akkoordhiermee instemmen. Bekend is in ieder geval wie er recht heeft op een vaste aanstelling.
Onderhoud
Er is hiervoor in de toekomst veel geld nodig. Dit kan ten koste gaan van de bezetting. Vakantierooster. Er waren het
lopende cursusjaar te weinig reserve-uren. In het komen cursusjaar is dit opgelost door een aantal vrije middagen
voor de vakantie om te zetten in een continurooster. De MR gaat akkoord.
GMR
De GMR houdt zich sinds oktober druk bezig met de op handen zijnde fusie met de PCOK. Willem licht toe, dat de
stuurgroep en de werkgroepen bezig zijn met hun eindrapportage (FER). In juni wordt de GMR gevraagd instemming
te verlenen met de fusie.
Vergadering donderdag 8 juni 2017
Vragen en bespreekpunten directie
Jubileum 50 jaar PWA; organisatie is nog gaande. Op 1 september zullen er workshops plaatsvinden. Ook zal er een
reünie gehouden worden (oud-collega's, collega's en bestuur, daarna voor oud-leerlingen).
Formatie nieuwe schooljaar VDB en PWA;
Directie van beide scholen zal vanaf volgend jaar gevormd worden door Gerrit Jan Hoedeman als algemeen directeur
en Kees Guijt als adjunct. MR is blij met deze positieve ontwikkeling. Formatieoverzicht VDB wordt vertrouwelijk en
onder embargo uitgereikt aan de leden. Met de leerkrachten Sara en Margreet worden de mogelijkheden besproken
om te bezien op welke manier het middenmanagement vormgegeven kan worden.
Formatieoverzicht PWA heeft nog wat open eindjes en daarvoor lopen nog enkele gesprekken. Dat is de reden dat
het overzicht van de PWA nog niet gedeeld kan worden. Kees licht toe dat wederom gekozen is voor
combinatieklassen op de PWA. Voor aankomend jaar worden dat groep 3/4, groep 4/5 en groep 6/7 en groep 6/8.
Kascontrole beide scholen
Kascontrole is op beide scholen uitgevoerd. Ferry geeft aan dat op de PWA geen bijzonderheden zijn geconstateerd.
Een terugkoppeling voor de VDB kan niet gegeven worden, omdat beide controleurs niet aanwezig zijn vanavond.
GMR
Toelichting stand van zaken fusieproces: In juni zou het fusierapport aan de GMR toegezonden worden, maar het
bestuur heeft laten weten dat hun eigen mei-vergadering geannuleerd is en dat zij zelf de concepten nog niet
besproken hebben. Dit loopt vertraging op en zal waarschijnlijk over de zomer geschoven
worden.
Vaststellen reglement MR
Binnen de MR zijn twee documenten verplicht: het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement.
Op 1 januari jl. is de Wet op de Ondernemingsraden (WMS) van kracht en dient het reglement aangepast te worden.
Landelijk zijn hier standaard documenten voor verstrekt, voor de GMR en voor de MR zijn deze alvast toegespitst op
de huidige situatie. Dit document heeft Willem na toezending van de agenda met de stukken nog nagezonden.
Reglement wordt vastgesteld.
Huishoudelijk reglement
Karin heeft gevraagd of er ook een huishoudelijk reglement is voor de GMR. Willem licht toe dat deze er is. Verder
wordt afgesproken dat de MR 5x per jaar bijeen zal komen. Opgenomen moet nog worden dat het jaarverslag van de
MR steeds eind januari door de secretaris zal worden opgeleverd. We informeren ouders via de website en de
nieuwsbrief; zij kunnen de MR raadplegen kan via e-mail.

Secretariaat
Secretarisfunctie wordt momenteel besproken tussen Karin en Hendriëtte. De uitkomst daarvan wordt even
afgewacht. Angela draagt wel op 27 juni haar spullen over, of aan de nieuwe secretaris als deze er is, of aan de
voorzitter.
Website
De nieuwe website is bijna gereed, alleen het domein moet nog overgezet naar de nieuwe provider. Zodra dit gereed
is laat Willem het weten.
Vergaderfrequentie
Vijf keer per jaar op dinsdagavonden zal aankomend jaar de MR worden ingepland. Er zijn nog geen volledige data
voor de GMR voor aankomend jaar. Willem zal deze wel op gaan stellen en aan Karin toezenden. Karin zal gevraagd
worden een schema voor aankomend jaar te maken in vergelijkbare frequentie als afgelopen schooljaar.
Vergadering dinsdag 26 september
Managementstructuur:
Sara is coördinator bovenbouw en Margreet coördinator onderbouw. Zij gaan zich naast het af en toe lesgeven bezig
houden met zaken als ouderbetrokkenheid, communicatie via nieuwsbrieven en via de nieuwe website, het
overblijven en de klassenouders. Verder wordt er nog gekeken hoe dit management verder handen en voeten
gegeven gaat worden.
Website
De nieuwe website is inmiddels ingericht en nu wordt verder gekeken hoe we er mee verder gaan.
Cursussen Brugghenschool
We zitten inmiddels in de afrondende fase van de cursus meer-begaafdheid. Daarna zal gekeken worden hoe deze
cursus ook op de PWA gegeven kan gaan worden. We zijn bezig met een drie jaar durende muziekcursus die “Zingzo”
heet. Helaas kan deze cursus niet in het lerarenregister worden opgenomen.
RT
RT wordt nu zes weken lang gegeven nadat een RT aanvraag in behandeling is genomen. Daarna wordt geëvalueerd
en verder gekeken of deze leerling verder hulp nodig heeft of dat deze periode al genoeg was. Zo blijft een leerling
niet oneindig in de RT zitten.
Onderhoud
De riolering en de toiletgroepen in de Van der Brugghenschool zijn overal vervangen.
Op de PWA bleek asbest in de kolommen langs de muren te zitten. Deze worden allemaal vervangen. Voor de
vakantie is er een brief meegegaan met informatie naar de ouders. Dit was ook nodig omdat de gemeente de kosten
anders niet vergoedt. Wel is er meer tijd nodig dan gepland voor de vervanging.
Onderwijsactie op 5 oktober
De Van der Brugghenschool is op 5 oktober gesloten omdat het grootste deel van de leraren gaat staken. De PWAschool heeft les en alle leerkrachten zijn aanwezig.
Schade aan schoolspullen
Als kinderen moedwillig spullen van school kapot maken dan zijn de ouders van deze leerling verplicht de kosten van
het materiaal te betalen. Op de oude website heeft altijd een formulier gestaan met bedragen van de spullen deze
zal ook op de nieuwe website weer worden bijgevoegd. Op dit moment staat het formulier nergens dus ook niet in
de schoolgids. Wel is het een bekend gegeven bij de leerkrachten dat kapot gemaakte materialen vergoed worden.
Fusie
Er zijn twee scholen tegen de fusie en van een school moet de oudergeleding de doorslag gaan geven. Bij de eerste
stemming staakten de stemmen. Tijdens een nieuwe vergadering bleef alles hetzelfde. Mocht er nu weer geen
uitslag komen dan kan de geschillencommissie worden ingeschakeld. De PCOK is unaniem voor.

Jubileum PWA
Er is een theaterstuk opgevoerd met de hele school. De leerlingen kregen een heerlijke lunch. 's Middags werd het
stuk voor het publiek opgevoerd. Ook gingen alle leerlingen een dag naar de Efteling. Vrijdag 29 september 2017 is
er een reünie voor leerkrachten en oud leerkrachten. Er wordt dan samen gegeten. Vanaf zeven uur voor oud
leerlingen, die elkaar in de klassen kunnen ontmoeten. Ook worden er foto’s filmbeelden getoond van jaren geleden.
Het cadeau van de ouders voor de school is 500 euro: hiervan is 100 euro besteed aan een lunch voor de hele school
en 400 euro krijgt nog een goede bestemming. De leerlingen van het schoolparlement mogen meedenken over de
bestemming van het geld. Waarschijnlijk gaat het iets worden voor het plein.
Vrijwillige giften
Geld voor juffenfeest, jubilea en andere feestelijkheden: de leerkrachten regelen dit en niet de klassenouders.
Regelen de klassenouders wel een cadeau dan alleen in goed overleg met de leerkracht. Alle giften zijn vrij en
niemand mag iemand verplichten tot het geven van geld of een cadeau.
Overblijf
De overblijf wordt steeds drukker en er zijn weinig ouders te vinden die kunnen helpen. De overblijfouders zijn al
met de directeur in gesprek om te kijken hoe het rustiger en overzichtelijker kan worden.
Elke overblijfouder heeft een VOG nodig die betaald wordt door school. Ook als deze ouder binnen een paar
maanden weer opstapt.
Rijden bij schooluitjes: Wat zijn de regels? Degene die rijdt moet een inzittende verzekering hebben en de kinderen
moeten op de achterbank in de gordels zitten. De leerkracht kijkt naar de afstand en op welk tijdstip er gereden
wordt om het zo veilig mogelijk te houden.
Kinderboekenweek
Er heeft een ouder gemaild met een aantal vragen over het verkleden tijdens de opening van de kinderboeken week.
Deze ouder moet met deze vragen naar de directeur, want daar kan zo niet een twee drie een antwoord op gegeven
worden.
Cursus voor de MR
Waarschijnlijk komt er volgend jaar weer een nieuwe datum. Willem inventariseert bij volgende GMR-vergadering
Vergadering dinsdag 28 november 2017
De kascontrole is gedaan door Karin en Wijnanda en is in orde.
Lopende zaken
- schade schoolspullen en de bedragen die daar bij horen dat komt weer op de nieuwe schoolsite te staan.
- Reünie PWA: het is erg leuk geweest en er waren veel positieve reacties.
- De asbest werkzaamheden bij de PWA zijn afgerond.
- T-shirts voor bepaalde schooluitjes: Wijnanda heeft nog geen tijd gehad om daar naar te kijken maar probeert dat
zo snel mogelijk te doen.
Vragen en bespreekpunten directie
Op de PWA gaat gewerkt worden met weektaken voor de hele school. Kees deelt een matrix weektaken uit waar de
uitleg van maand tot maand op staat. Omdat er met combinatiegroepen wordt gewerkt kan dit voor meer ruimte
zorgen in het programma van de leerkracht. De kinderen leren zelfstandig te werken en te plannen wat ook voor het
voortgezet onderwijs weer een voordeel is. Het wordt langzaamaan opgebouwd en waar dingen niet werken wordt
gekeken hoe dat dan beter vorm kan krijgen. Ouders kunnen altijd binnenlopen als ze vragen hebben en misschien
kan er een ouderavond georganiseerd worden om de ouders verder in te lichten. Kees krijgt hiervoor instemming
van de MR, ook voor twee evaluatiemiddagen (dinsdagmiddag 20 februari 2018 en dinsdagmiddag 19 juni 2018).
Gebedsgroep
Elke eerste maandag van de maand komt de gebedsgroep van de school bij elkaar. Punten van gebed kunnen door
de leerkrachten aan de gebedsgroep worden doorgegeven. We geven geen namen door van kinderen of ouders
zodat alles anoniem blijft.

De cursus meer-begaafdheid
Deze is bijna ten einde. We noemen deze kinderen "kinderen met bijzondere talenten" . Donderdag 30 november
komen we bij elkaar om alles wat we afgesproken hebben door te nemen en vast te leggen. Daarna moet de
personeelsgeleding van de MR er nog goedkeuring aan geven.
Vakantierooster
Dit wordt vastgesteld door het directeurenconvent. Zoals het rooster voor 2018-2019 nu is vastgesteld zo blijft het
en de meivakantie wordt niet verdeeld over twee aparte weken om de overbrugging naar de zomervakantie wat
korter te maken. Ook worden er twee studiemiddagen ingepland.
Deze tijd halen we uit de middag voor de herfstvakantie en de middag voor de voorjaarsvakantie geen vrij meer te
geven. De middag voor de kerstvakantie en de zomervakantie hebben de kinderen 's middags wel vrij.
Overblijven
Het gaat goed, al zijn er wel erg veel kinderen. De kinderen worden in drie groepen verdeeld om het overzichtelijker
te maken voor de moeders die oppassen en de kinderen zelf. Na dit schooljaar gaan er drie moeders weg en moeten
er dus weer nieuwe ouders komen. Verder gaat er alleen met strippenkaarten gewerkt worden en niet meer met
losgeld voor een keer overblijven. Kinderen raken te vaak geld kwijt. De kaarten kosten 7 en 14 euro. Kaarten die
niet vol zijn kunnen altijd nog aan andere kinderen doorgegeven worden. Er wordt geen geld teruggegeven.
Toename niet Nederlandstalige kinderen op de PWA
Er zijn Syrische en Poolse leerlingen gekomen op de PWA. Er wordt gekeken of vanuit het NT2 onderwijs iets kan
worden opgezet om deze leerlingen te kunnen helpen. En er wordt gekeken of het taalonderwijs vanuit de
onderbouw anders vorm gegeven kan gaan worden. Er komt geen extra geld vrij voor deze kinderen. Syrische ouders
zijn vaak hoog opgeleid.
Zichtbaarheid MR
In de nieuwsbrief van de PWA staat altijd een stukje van de MR. Dit wordt aangeleverd door ouders. Op de VdB
gebeurt dit niet. Karin stuurt het stukje dat zij maakt ook door naar de VdB om te kijken of het voor onze nieuwsbrief
ook wat is. Welke ouder gaat dit op zich nemen? Het is zinvol om je ook op te geven voor de nieuwsbrief van de
PWA om te zien wat er daar leeft.
Ouderavond
Is het een idee om weer eens een ouderavond te organiseren vanuit de MR met een bepaald thema waar we een
spreker voor uit nodigen. We denken voor de volgende vergadering allemaal na over een thema.
Secretaris MR
Wijnanda wordt de nieuwe secretaris van de MR.
Fusie PCOK en HSK
De fusie is erdoor. Ministerie buigt zich erover en de datum van 1 januari 2018 wordt aangehouden om de fusie in te
laten gaan. Er moet nog wel veel werk verzet worden.
MR cursus
CNV connectief: PCOK geeft een cursus in Katwijk in juni 2018. MR start is in december in Leiden.
Regels voor privacy
Deze worden nog strenger. Er mag beslist geen kindergezicht meer op de website van de school staan zonder
uitdrukkelijke toestemming van de ouders. Deze toestemming moet ieder jaar weer opnieuw gegeven worden.
Binnen het schoolbestuur wordt een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze gaat op de scholen
controleren of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) goed wordt nageleefd. De besturen zijn
verantwoordelijk voor het beleid. Dit alles gaat in 25 mei 2018. Wie zich hier niet aan houdt kan een hoge boete
verwachten.
Jubileum PWA Marina heeft contact gehad met een mevrouw die spellen op het schoolplein wil schilderen. Dit is
echter erg prijzig. Ze wil de spellen ook uittekenen op papier zodat bijv. ouders ze kunnen schilderen op het plein. Dit
kost 75 euro. Samantha gaat aan haar moeder vragen of zij het wil doen. Marina en Samantha houden contact met
elkaar.

1.6 DE SAMENSTELLING VAN DE MR PER 31-12-2017
Karin Kloos - voorzitter, oudergeleding Prins Willem-Alexanderschool
Wynanda van Duyn - secretaris, oudergeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Marina van den Oever - penningmeester, personeelsgeleding Prins Willem-Alexanderschool
Willem van der Plas, personeelsgeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Ferry Spros, oudergeleding Prins Willem-Alexanderschool
Linda Schuurkamp, personeelsgeleding Prins Willem-Alexanderschool
Elzelien van den Bosch, personeelsgeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Hendriëtte Hofland, personeelsgeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Samantha Kuijt, oudergeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Jeanette van der Bent, oudergeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
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