
ABV: Adviesbevoegdheid MR 

IBV P: Instemmingsbevoegdheid Personeelsgeleding 

IBV MR: Instemmingsbevoegdheid gehele MR 
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___________________________________________________________________________ 

 

VERSLAG 
Datum:  dinsdag 7 november 2017 

Aanvang: 19.30 uur  

Plaats:  Teamkamer Paschalisschool (locatie Suikerberg) 

Aanwezig: Lisette Arbeider, Maarten Laurant, Stefan Tichelaar 

Lieke van de Ven, Joep Janssen, Clementine Rossen,  

Perry Reffeltrath, Monique de Milde 

Afwezig: Bas Fleuren 

 

 

1) Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 

Agendavoorstel wordt doorgenomen en aanvullend vastgesteld 

- Ingekomen brief met betrekking tot het klimaat in de klaslokalen en de server wordt 

besproken onder punt 4 van deze agenda. 

 

2) Notulen 

De notulen van de vergadering van 5 september worden vastgesteld. 

 

3) Mededelingen en ingekomen stukken 

a) De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (overkoepelend orgaan) van Stichting 

Kans en Kleur heeft ingestemd met het Eigen Risicodragerschap (ERD). Het ERD betreft 

het actuele vervangingsbeleid van Kans & Kleur. Met dit vervangingsbeleid beoogt Kans 

& Kleur goed verzuim- en vervangingsbeleid uit te voeren. De GMR heeft haar vertrouwen 

geuit. De directie heeft het ERD mondeling aan ons toegelicht en is positief over de 

wijziging in het vervangingsbeleid. 

 

 

4) Mededelingen vanuit de directie 

a) Losse mededelingen 

- Verhuizing van de Veenhof staat op stapel, mogelijk volgend schooljaar, details volgen. 

- Studiedag is besteedt aan Leren Zichtbaar maken. Het is een goede, vruchtbare 

geweest, waarbij er kleine stappen gemaakt zullen gaan worden. Ook voor de ouders 

wordt er hierover een ouderavond georganiseerd. 

-De tweede studiedag is ingevuld door een kijkje in de klas te kijken bij andere scholen 

binnen K&K. 

 

b) bevindingen van de eerste weken vanuit nieuwe directeur:  

Onze nieuwe directeur Lieke van de Ven heeft haar bevindingen van de eerste weken met 

ons gedeeld. De bevindingen en aandachtspunten zijn door Lieke duidelijk verteld. De MR 

is tevreden door de positieve en energieke insteek van de Lieke. Haar communicatie is 

duidelijk en concreet. Dat maakt het onderwijsproces en de ontwikkelingen die vanuit de 

directie worden ingezet transparant. 
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c) In december 2017 wordt een Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd op alle 

scholen binnen Stichting Kans en Kleur. Zo ook op de Paschalisschool. 

Wat houdt een RI&E in? Iedere werkgever, dus ook het bevoegd gezag van een school, 

moet risico’s op het brede terrein van arbeidsomstandigheden duidelijk in kaart hebben 

gebracht. De ernst van deze risico’s moet zijn beoordeeld. Op basis hiervan kunnen de 

juiste maatregelen (ter verbetering van de arbeidsomstandigheden) worden opgenomen. 

De directie heeft deze procedure toegelicht. De MR zal erop toezien dat de voorgestelde 

maatregelen die in het plan van aanpak benoemd zullen worden, ook daadwerkelijk 

worden uitgevoerd. 

  

d) Onder voorbehoud wordt het overleg over de begroting 2018 – 2019 ingepland op 

maandag 4 december 2017 om 9.00 uur. 
 

 

5) De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (overkoepelend orgaan) van Stichting Kans 

en Kleur heeft ingestemd met het Privacybeleid. De directie heeft de gevolgen van dit privacy 

beleid voor de Paschalisschool aan de MR toegelicht. De MR zal erop toezien dat de 

vastgestelde acties worden nageleefd en uitgevoerd. 

 

 

6) Opbrengstenkatern CITO E  

De opbrengstenkatern van CITO-E is duidelijk en helder samengevat voor de MR door de 

IB’er. De MR is tevreden over de heldere en duidelijke taal waarin dit stuk is geschreven. De 

opbrengsten zijn besproken en de aandachtspunten zijn door de directie toegelicht. Er zijn 

duidelijke plannen en acties uitgezet door de directie ter verbetering van de 

aandachtspunten. De MR heeft hierin haar vertrouwen geuit. 

 

 

7) De evaluatie van de jaarplannen van de Paschalisschool vindt plaats in juni in plaats van 

november. De aangepaste versie is te vinden op onze website.  

 

 

8) Begroting medezeggenschapsraad 2017-2018 

De begroting van de MR voor schooljaar 17-18 is goedgekeurd. In de volgende vergadering 

(11 januari 2018) wordt de specifieke invulling van de activiteiten vastgesteld en ingepland. 

 

9) Rondvraag 

- De maandag voordat de MR-vergadering plaatsvindt, melding maken in de maandagkrant. 

Toehoorders kunnen dan eventueel aanwezig zijn.  

 

10) Sluiting 

 

 


