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Verslag van de MR-vergadering op 29-01-2018
Project
Het project voor kinderen met bijzondere talenten. De laatste puntjes worden hiervoor op de i gezet, dit komt de
volgende vergadering ter sprake.
Mail overblijfouders
De vergadering beslist dat het mailtje over de vergoeding en waardering van de overblijfouders niet per mail
afgehandeld moet worden. De voorzitter zal een uitnodiging naar de ouder sturen voor een gesprek. Bij dit gesprek
zullen naast de voorzitter tevens Gerrit Jan en Samantha aanwezig zijn. Samantha heeft reeds het een en ander
uitgezocht over financiën en vergoedingen voor overblijfouders. Ook geeft ze aan wat het verschil is tussen de
overblijfmoeders en KOK.
Invallers bij ziekte
Op de VDB. Ook ervaart men, dat het steeds lastiger wordt om invallers te vinden. Vorige week is helaas groep 4b
een dagdeel naar huis gestuurd. Verder zijn er geen bijzonderheden.
Papieren Cito-toets
Cito wordt in ieder geval nog steeds een jaar op de oude manier (papieren versie) afgenomen, de bedoeling was dit
digitaal te doen, maar dit is nog niet waterdicht.
Medisch handelen.
Er is een HSK protocol: ouders geven toestemming, maar dit is niet de juiste weg. Gerrit Jan geeft een voorbeeld.
Een leerkracht is feitelijk al fout bezig bij het geven van een sinaspril aan een leerling. Er zal elk jaar opnieuw met
ouders besproken worden, hoe medisch te handelen.
De nieuwe stichting Prohles
De nieuwe stichting Prohles moet nog vorm krijgen. Gerrit Jan geeft aan dat dit een taak voor de GMR is. Dit klopt
niet. Bestuur en directies geven hieraan vorm. De GMR controleert en geeft instemming. Waak voor de
gelijkwaardigheid van HSK- en PCOK-inbreng in het nieuwe stichtingsbeleid.
Tevens is er nu sprake van een nieuwe werkgever: stichting Prohles. Voor alle personeelsleden is een nieuwe
benoemingsbrief beschikbaar, die men als addendum bij de akte van benoeming moet bewaren.
Privacybeleid
Dit moet nog nadrukkelijk uitgewerkt worden. De eerste stukken zijn al ingezien door Gerrit Jan. De nieuwe regeling
omtrent privacybeleid (AVG) is per 25 mei 2018 van kracht. De vraag is of dit haalbaar voor alle scholen.
VDB en PWA kascontrole
De MR-bankrekening zal gecontroleerd worden door Linda. Aan Ferry de vraag voor de kascontrole en overblijf van
de PWA. Voor de VDB zal dit gedaan worden door Samantha en Jeanet.
PWA weektaken
Op de PWA zal een week later gestart gaan worden met de weektaken i.v.m. de Citotoetsen. Het personeel staat er
positief en open in en ziet kansen om kinderen verder te helpen. Iedereen in het team denkt mee. Op de volgende
vergadering horen we graag hoe dit verloopt.
Vervanging voor zwangerschapsverlof
Marinav.d. Oever gaat binnenkort met zwangerschapsverlof, er is as. donderdag een gesprek met een kandidaat om
haar plaats in te vullen. Chantal neemt nog steeds bijzonder (zorg) verlof op om voor haar man te zorgen. Hij is enige
tijd geleden geopereerd.

Werktijdfactor
Linda vraagt zich af hoe het zit met de aanpassing van de werktijdfactor binnen de nieuwe stichting. Gerrit Jan licht
dit toe, deze nieuwe aanpassing is binnen de CAO reeds twee jaar van kracht, echter de HSK had dit nooit
doorgevoerd.
Nieuwe GMR
De fusie is afgerond, de nieuwe stichting Prohles is een feit. De nieuwe GMR is eenmaal informeel samengekomen.
De voltallige GMR heeft nu 26 leden. Er wordt nagedacht hoe in de toekomst met elkaar te vergaderen binnen de
GMR.
Huishoudelijk regelement
Tijdens een vorige vergadering is het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Wel kan het regelement bij elke
volgende vergadering -indien gewenst- worden aangepast.
MR-bankrekening
Het jaaroverzicht is gemaakt, net als de begroting. Marina stuurt dit naar de stichting door. Er staat momenteel
ruim € 4.000 op de MR-bankrekening. Vraag is wat hiermee te doen ? Besloten wordt om € 500 extra te geven voor
het jubileum cadeau vanuit de MR aan de PWA. Zo kunnen er wellicht twee spellen getekend worden op het
schoolplein. Marina zoekt dit verder uit. Tevens zal er € 500 vanuit de MR-bankrekening naar de VDB gaan.
Samantha geeft aan dat er ook € 500 vanuit de overblijfpot naar de VDB kan om iets leuks te kopen voor het
schoolplein. Er zal op een later tijdstip besloten wordt wat dit zal worden. Dit alles in overleg met Gerrit Jan.
School T-shirts voor alle kinderen
Wijnanda heeft uitgezocht wat het kost om T-shirts te laten bedrukken met de naam van de school. Dit gaat al gauw
om een behoorlijk bedrag. Voorlopig wordt hier nog niks mee gedaan.
Terugkoppeling MR-voorzittersoverleg
De voorzitters zijn bij elkaar geweest om het reilen en zeilen op de scholen door te nemen. Hopelijk zal ook bij de
nieuwe stichting dit initiatief een vervolg krijgen.
Taken van secretaris MR
De taken van de secretaris worden genoemd. Het maken van de agenda voor iedere MR-vergadering, notuleren van
de vergadering en het maken van het jaarverslag van de MR. Tevens zal de huidige notulist het stukje voor de
nieuwsbrief VDB aanleveren.
Er komt een extra cursus voor de GMR-leden i.v.m. de fusie. Datum volgt nog.
Ouderavond over autisme vanuit JGT
Karin geeft aan dat het niet lukt om een oderavond over autisme vanuit JGT te organiseren. Is volgeboekt.
Is het een idee om een ouderavond over de kanjertraining te organiseren ? Dit wordt voorgelegd aan het team van
beide scholen.
Verslag van de MR-vergadering 27 maart 2018
Invallers bij ziekte en zwangerschap
Het probleem van het vinden van invallers wordt steeds groter, soms moeten er hierdoor klassen naar huis gestuurd
worden. Op korte termijn zal dit niet veranderen. Juf E. van ‘t Veld is langdurig ziek. Juf Chen is een nieuwe invaller
op de school. Juf Kayleigh van Elten gaat medio mei met zwangerschapsverlof, echter de verwachting is dat zij eerder
met verlof zal moeten gaan. Gelukkig zijn er reeds twee reacties gekomen op de vacature.
Spelmateriaal voor plein PWA
Het plein bij de groepen 3 en 4 is af. Ook is er nieuw spelmateriaal gekocht voor de middenbouw. Dit alles van het
sponsorgeld.
Zorg voor talent Het beleidsstuk “Zorg voor talent” wordt toegelicht. Hierin wordt omschreven wat de school doet
voor “kinderen die iets meer kunnen”. De personeelsgeleding stemt in met het nieuwe beleid.

Werkdruk
De werkdruk blijft erg hoog op de VDB. Gelukkig zijn er nu extra financiële middelen ter beschikking gekomen. De
school mag deze zelf invullen; voor de VDB wordt er gedacht aan extra uren voor de gymnastiekdocent, een
conciërge en een klassen-assistent. Dit geld kan volgend schooljaar worden ingezet.
Personeel: Juf Marina v.d. Oever heeft een zoon, Sem, gekregen. Zij wordt op dit moment vervangen door meester
Remmerswaal.
Werkdruk PWA
Het extra geld om de werkdruk te compenseren zal uitgegeven worden aan een klassen-assistent.
Ouderavond:
Voorstel vanuit de MR was om opnieuw een ouderavond over de Kanjertraining te organiseren. Op de komende
personeelsvergadering zal dit zowel op de VDB als PWA besproken worden en daarna zal er een terugkoppeling zijn
in de volgende MR-vergadering.
Nieuws vanuit de GMR
De eerste officiele vergadering van de nieuwe GMR is inmiddels geweest. Daarbij waren 26 leden aanwezig. Tevens
zijn de nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. In de vergaderingen is steeds een korte
vragenronde, in aanwezigheid van Rindert Venema. Het beleid betreffende de werktijdfactoren is besproken, net als
het strategisch beleidsplan. Voor alle MR’en geldt: het reglement moet aangepast worden.
Beantwoording mailtjes ouders
Terugkoppeling mailtjes ouders aan MR: Karin heeft contact gehad met alle ouders die gemaild hadden.
Kascontrole
Zowel op de PWA als VDB is dit goed gegaan en ligt alle informatie nu bij het bestuur.
Jubileumcadeau PWA vanuit MR
De tekeningen zijn uitgekozen, de uitvoering zal op een later tijdstip plaatsvinden.
Overblijfmoeders VDB
Samantha geeft aan dat alle overblijfmoeders op binnenkort op cursus zullen gaan. Hiermee wordt voldaan aan de
wettelijke eis. De overblijf houdt de privacy van de leerlingen goed in de gaten. Er is o.a. een goed afsluitbare kast
aangeschaft, waar alle informatie over de overblijf inzit.
Verslag van de MR-vergadering 19 juni 2018
Geen vervanging bij ziekte op de VDB
Samantha leest een mail voor van twee verschillende ouders die een kind hebben in groep 6b. Gerrit Jan geeft hier
uitleg over. De eerste mail gaat over het naar huis sturen van de groep als de leerkracht ziek is. Dit wordt
alleen gedaan als er echt geen invallers te vinden zijn en de kinderen thuis terecht kunnen. Anders worden de
leerlingen opgedeeld over andere klassen.
Cito toets en omgevingslawaai
Door storend gedrag van een medeleerling werd de Cito door een leerling pas later op de dag gemaakt. De vraag was
of er rekening mee wordt gehouden als de resultaten lager uit zouden vallen. Kees geeft aan dat de cito toetsen niet
als doorslaggevend worden gezien maar als meetmomenten. De resultaten waren verder goed.
AVG beleid
Uitgangspunt is om zo weinig mogelijk foto's te publiceren waar kinderen op staan en toestemming aan ouders te
vragen als er wel foto's gepubliceerd worden waar kinderen op staan. Bijv. schoolkamp. Bij alle
bewerkersovereenkomsten die op school gebruikt worden wordt de privacy gewaarborgd. Hier wordt nog verder
naar gekeken. Andere belangrijke dingen zijn niet praten over leerlingen waar stagiaires bij zijn. Geen

telefoonnummers of andere informatie van leerlingen op je bureau laten liggen maar opbergen in een kast die op
slot kan. In de loop van de tijd zal daar meer informatie over komen.
Schorsing van ee leerling
In groep 6b van de Van der Brugghenschool is afgelopen week een leerling geschorst. Deze leerling had al een korte
time out gehad. De schorsing is voor een week met mogelijkheid op een verlenging. Deze leerling heeft het eigen
gedrag niet in de hand. Bestuur en inspectie zijn op de hoogte. Er volgt nog een traject met o.a. het bestuur, directie
en inspectie hoe verder te handelen met deze leerling.
Formatie PWA
Op de PWA is de formatie bijna rond. Juf Brouwer gaat na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. Deze
leerkracht vervult ook IB taken. Deze taken zal Kees waarschijnlijk op zich gaan nemen. Kees kan nu dus nog niet
zeggen hoe de formatie zal gaan worden.
PWA verandert de organisatie van de lessen
De PWA gaat in het nieuwe schooljaar starten met een nieuwe manier van lesgeven. Dit zal gebeuren bij de vakken
taal, spelling en rekenen. Een leerkracht geeft instructie aan verschillende groepen over een bepaald vak. Bijv. eerst
aan groep 6 en dan aan groep 7. Groep 6 gaat dan stil aan het werk onder leiding van een leerkracht die ook de stof
kent waar de leerlingen mee werken. Er zal gewerkt worden met een instructielokaal, een stiltelokaal en een
samenwerkingslokaal. De leerkrachten gaan met elkaar bepalen hoe het gaat worden. Er gaat hierover nog een brief
mee naar de ouders of de ouders worden geïnformeerd op een ouderavond hierover.
Geld werkdrukverlaging
De PWA heeft een goede bezetting voor volgend schooljaar. Zij geven het geld voor de werkdrukverlaging dit
schooljaar aan de Van der Brugghenschool: er komt een extra onderwijsassistent bij voor groep 3 t/m 8 en groep 4
t/m 8 hebben in het vervolg een vakleerkracht gym. Bij de groepen 7 en 8 was dat al het geval.
Werkverdelingsbeleid
Elke school moet komen tot een werkverdelingsplan. Wie doet welke taken. E.e.a gaat in op 1 augustus 2019.
Formatie VDB
De MR geeft goedkeuring aan de formatie van de Van der Brugghenschool. Maandag 25 juni a.s. wordt de
klassenverdeling gecommuniceerd naar de ouders en weten de leerlingen bij wie ze in de klas komen.
Overblijf Van der Brugghenschool
De ouders die bij de overblijf betrokken zijn hebben een cursus gevolgd i.v.m. het nieuwe overblijfsysteem. Het
aanmelden van een kind voor de overblijf gebeurd nu online. Ook de overblijfkosten gaan nu online geregeld
worden. Het programma rekent 0,17 cent per aanmelding. De overblijfkosten gaan van 1,50 naar 1,90.
De regels en richtlijnen voor de overblijf worden aangepast in deze MR vergadering.
Omdat dit over data van kinderen gaat moet er waarschijnlijk een bewerkersovereenkomst aangevraagd worden.
Pleinschildering PWA
Op vrijdag 22 juni wordt een afspraak gemaakt met degene die de spellen op het plein schildert. Dit naar aanleiding
van het cadeau van de MR aan de PWA i.v.m. het jubileum.
Taalklas
De kinderen van de taal klas ( voor kinderen met een taalachterstand) worden waarschijnlijk 2 dagen in de week
opgevangen in de PWA. Nu zitten ze nog op de Krulder. De PWA krijgt hier huur voor. Dit geld kunnen ze eventueel
gebruiken om het lokaal op te knappen.
Nieuw leerlingadministratiesysteem
Beide scholen gaan van Esis over op Parnassys. Dit start na de zomervakantie 2018.
Sportdag PWA: dit keer weer met hulp van ouders en niet meer met jongeren van sport en beweging. Daar waren ze
niet zo enthousiast meer over en nu loopt het weer goed.

Schoolgids
De schoolgids van zowel de PWA als de Van der Brugghenschool is nog in de maak.
Ouderavond kanjertraining
Vanuit de oudergeleding van de MR kwam de vraag voor een infoavond in het nieuwe schooljaar met als thema
kanjertraining. Marina vraagt na op de PWA of er interesse is bij het personeel en Hendriëtte vraagt het na op de
Van der Brugghenschool. Bij interesse zetten we hem gezamenlijk op de agenda voor het nieuwe schooljaar.
Zittingstermijn MR
Het termijn van Elzelien, Hendriëtte, Linda en Wynanda lopen per november 2018 af. Elzelien is niet verkiesbaar.
Hendriëtte is verkiesbaar mits er andere personeelsleden zich melden. Op dit moment heeft een ouder aangegeven
interesse te hebben als tegenkandidaat van Wynanda. Linda stelt zich opnieuw verkiesbaar. In de volgende
nieuwsbrieven moet er uitleg komen over wat de taken van de MR zijn zodat nieuwe kandidaten weten wat hen te
wachten staat. Ook kunnen serieuze kandidaten een keer komen kijken bij een MR vergadering.
Ook moeten we gaan nadenken over een nieuwe voorzitter van de MR als Karin in januari 2019 afscheid neemt.
Jeanet is naar de MR basistraining geweest. Na afloop krijg je een placemat met MR bevoegdheden mee en een
certificaat. Het was een leerzame avond.
T-shirts/hesjes
Hesjes zijn goedkoper dan T-shirts en ook praktischer wat maten betreft. De prijs is een stuk lager.
Samantha kan via een kennis de opdruk goedkoper regelen. Ferry wil vlaggen met schoolnaam erop voor eventueel
de avondvierdaagse.
Notulen van de MR-vergadering 20 september 2018
Eén kleutergroep PWA
Op de PWA worden de groepen 1 en 2 worden samengevoegd. Oorzaak hiervan is de terugloop van het aantal
leerlingen in groep 1. Ouders zijn reeds op de hoogte gesteld. Er blijven nu uren over voor juf Haasnoot en zij zal
ingezet worden voor andere taken binnen de school.
Parro-app op wordt ingevoerd op PWA
De Parro-app is een communicatie-app, voor ouders en leerkrachten. De MR geeft toestemming voor het inzetten
van deze app. In de volgende vergadering zal de voortgang van de app besproken worden.
De spellen op het schoolplein moeten nog ingekleurd worden met speciale verf. Aangezien dit zeer precies werk is,
wordt er nog gezocht naar ouders/opa’s of familieleden die in het schildersvak zitten.
Personele ontwikkelingen
Juf Sip gaat voor de herfstvakantie trouwen en gaat dan van den Burg heten. Juf van Elten is terug van
zwangerschapsverlof. Meester Bob heeft uitbreiding van gym-uren gekregen. Juf Ans Duindam gaat per 1 januari
2019 met pensioen. Juf Petra Gordijn is met zwangerschapsverlof. Meester Buitenhuis is voor 50% ziekgemeld, hij
geeft geen les maar verzorgt nog wel IB-werkzaamheden.
Touchscreens
De digiborden/beamers zullen op PWA en VDB stapsgewijs vervangen worden door touchscreens.
Aanmelding nieuwe leerlingen VDB
Het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen blijft erg groot en de school zal ook de komende jaren overvol zitten.
Einde termijn MR-leden en verkiezingen
In november verloopt de termijn van Wynanda, Elzelien, Hendriette en Linda. Linda en Hendriëtte geven aan nog
een termijn te willen blijven. Elzelien had reeds aangegeven dat zij stopt. Helaas is er nog geen invulling vanuit het
personeel van de VDB voor deze positie. Wijnanda is herkiesbaar, maar mocht er een andere ouder zich kandidaat
stellen, dan zullen er verkiezingen komen. Willem heeft e.e.a. hierover opgezocht in het

medezeggenschapsreglement. Besloten wordt om een oproep te doen in de nieuwsbrief. Nieuwe kandidaten kunnen
zich melden en Jeanet en Willem, die zullen plaatsnemen in de verkiezingscommissie.
Secretariaat
Wynanda blijft het secretariaat van de MR doen. Samantha geeft aan, het momenteel te druk te hebben om het
secretariaat over te nemen.
Overblijf
Samantha vertelt dat de overblijf prima verloopt. Het nieuwe systeem is wel wat wennen, maar het scheelt veel tijd
voor de overblijfmoeders.
Medezeggenschapsreglement
Het nieuwe MR-regelement wordt vastgesteld. De enige discussie gaat over de termijn van zitting in de MR. Besloten
wordt dat dit maximaal 2 termijnen blijft.
Mededelingen van de penningmeester
Marina geeft aan dat het abonnement van het MR Magazine is opgezegd.
Ook vraagt zij of de bekostiging van de Parro-app op de PWA voor rekening kan komen van de MR. Er zit immers
genoeg in kas. Besloten wordt om in de volgende vergadering hierop terug te komen.
Opening schooljaar
Karin geeft aan dat zij de rol van ouders op de eerste schooldag graag vergroot ziet. Andere scholen kennen een
gelukkig nieuw schooljaar wensen, op de eerste schooldag. Hierbij mogen ouders kort kennis maken met de
juf/meester. Op de VDB gebeurd dit reeds in combinatie met het intekenen van het kennismakingsgesprek. Linda en
Marina nemen dit punt mee naar de eerst volgende personeelsvergadering en zijn er enthousiast over.
Notulen van de MR-vergadering op 22 november 2018
Parro-app PWA.
Hiemee is begonnen, niet elk mail adres is correct doorgegeven. Ouders en leerkrachten weten gebruik te maken en
de app te vinden. Opstartfase is dus volop bezig, en de functies worden steeds meer uitgebreid. In overleg wordt dit
overlegd hoe hier nu invulling gaat geven.
Motoriek van kinderen
De motoriek van kinderen (fijne en de grove) laat te wensen over, er komt daarom nu elke 2 weken een
oefentherapeut op de PWA-school om deze kinderen te begeleiden. er is een verwijzing nodig van een huisarts of
een jeugdarts.
Vervangingsproblemen VDB
Op de Brugghenschool worden blijft het een problem om bij ziekte vervangers te vinden. Eén klas is in 3 weken tijd
meerdere keren naar huis gestuurd. Er is een pool, maar invallers zijn schaars.
Oudertevredenheidsonderzoek en continurooster
Binnenkort wordt er een ouder tevredenheid onderzoek gestart, hierin wordt oa, de vraag gesteld naar interesse
continurooster.
Vakantierooster 1919-1920 nog niet rond
In het directieberaad Katwijk breed zal en januari 2019 een beslissing worden genomen over de verdeling van vrije
dagen over de meivakantie/ pinkstervakantie.
Touchscreens
De eerste 4 touchscreens zijn geplaatst, de volgende acht worden in 2019 en 2010 geplaatst.
Begrotingsbesprekingen
Er zijn begrotingsbesprekingen voor 2019, de begroting is voor de VDB en de PWA samen.

Andere kerstviering VDB
-Kerst wordt in groep 1+2 als vanouds. In groep 3+4 komt er een experiment: er wordt een maaltijd gehouden.
Groep 7 doet een kerstmusical. De groepen 8 blijven zoals het was.
Ouderavond kanjertraining
Er waren slechts 24 bezoekers; dit was zeer teleurstellend.
Zwangerschapsverlof VDB
Juf Moerdijk is zwanger en gaat in maart 2019 met verlof.
Onderwijs voor hoog/meerbegaafden en 10-14 jarigen
Er wordt onderzoek gedaannaar de mogelijkheid en haalbaarheid van een leslocatie (voor basisschoolleeftijd t/m 14
jarigen) in Valkenburg.
Er is gevraagd vanuit het samenwerkingsverband om te kijken naar onderwijs voor hoog/meerbegaafden. Dit gaat
financieel niet ten koste van de scholen, maar wordt betaald vanuit de algemene reserve.
Leerlingtelling oktober 2018.
Stichting Prohles telt in totaal 25 leerlingen minder dan het jaar ervoor.
Huisvesting scholen
Diverse schoolgebouwen zijn meer dan 40 jaar oud en zijn daardoor duur in onderhoud. De gemeente, die voor
huisvesting zorgt kan besluiten tot nieuwbouw of bijv. het onderbrengen van twee scholen in 1 gebouw, in
combinatie met een maatschappelijke organisatie. De Raad van Beheer van Prohles heeft tegelijkertijd ook een
huisvestingsplan.
Verkiezingen MR-oudergeleiding
Angelique Vlieland is verkozen tot lid van de oudergeleding van de VDB-school. Zij wordt in januari in de MR
verwacht. Er komt een stukje in de nieuwsbrief.
Samenstelling van de Medezeggenschapsraad op 31 december 2018
Mr. J.J.L. van der Brugghenschool
Personeelsgeleding
Willem van der Plas (GMR-vertegenwoordiging, waarnemend voorzitter)
Personeelsgeleding
Hendriëtte Hofland
Personeelsgeleding
…vacature…
Oudergeleding
Samantha Kuijt
Oudergeleding
Jeanette van der Bent
Oudergeleding
Angelique Vlieland
Prins Willem-Alexanderschool
Personeelsgeleding
Linda Schuurkamp
Personeelsgeleding
Marina v.d. Oever (Penningmeester)
Oudergeleding
Ferry Spros (GMR-vertegenwoordiging)
Oudergeleding
Karin Kloos (Voorzitter)

De voorzitter,

De secretaris,

Karin Kloos

Wynanda van Duyn

