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VERSLAG 
Datum:  Donderdag 27 januari 2022 

Aanvang: 16.00 uur 

Plaats:  Digitaal via TEAMS 

Aanwezig:  Maria Baltussen (notulist), Babette Boer (notulist), Sandra van Grinsven, 

Els Roskam (plaatsvervangend voorzitter), Jessie Suripatty (vanaf 17.00u), Lieke 

van de Ven 

Afwezig: Jan Kellendonk 

Toehoorder: Mevrouw Quadflieg en Mevrouw Wessels 

 

1 Opening 

Els opent de vergadering en heet de toehoorders welkom. 

 

2 Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

3 Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen.  

 

Er zijn drie ingekomen brieven van ouders: Twee brieven over de instroomgroep en een brief over de 

adviesgesprekken.  

 

Instroomgroepen: Vanaf februari start een instroomgroep (1d). De leerlingen die instromen vanaf 1 

februari komen in deze groep, aangevuld met leerlingen die vanaf oktober instroomden. Over het 

onderwerp van de instroomgroep waren twee ingekomen stukken. We hebben de punten die in 

beide brieven naar voren werden gebracht samengevat onder 3 hoofdpunten: 

 Slechte communicatie 

 Zorgen over ontwikkeling van individuele kinderen die (over)geplaatst worden in 1d 

 Zorgen over begeleiding van de nieuwe leerkracht in 1d 

De MR heeft hierin geen instemmings- of adviesrecht. Uit het werkbelevingsonderzoek vorig 

schooljaar bleek dat kleuterleerkrachten veel werkdruk ervaren (aan het einde van vorig schooljaar 

ong. 33 leerlingen per groep). Vorig jaar kreeg de MR een brief van een ouder over de noodzaak van 

een extra instroomgroep. Vanuit de stichting is er toestemming verkregen om tijdens het schooljaar 

een extra kleutergroep te starten. Vanuit de MR zijn we blij dat hier dit jaar gehoor aan is gegeven. 

Wel vinden we dat de communicatie over de keuze voor een instroom- of doorstroomgroep en de 

uiteindelijke communicatie met ouders veel beter gekund had. Bovendien is deze nog steeds niet 

goed opgepakt. Els geeft aan dat Lieke in november tijdens de voorbespreking met Jessie en Els 

heeft medegedeeld dat een uitstroomgroep (waarin de kinderen van groep 2 samen in één groep 

komen) niet zou lukken vanwege het aantal leerlingen dat daar in zou komen. Daarom is toch 

gekozen voor een instroomgroep. Els is door omstandigheden vergeten dit met de rest van de MR te 

bespreken geeft ze aan. Na deze mededeling aan Els en Jessie is de vacature online gekomen. De 

communicatie vanuit school aan de ouders van de kinderen die het betreft vindt de MR (in lijn met 

de ouders die geschreven hebben) slecht, laat en onpersoonlijk. Advies aan Lieke is om samen met 

Nicole de communicatie op orde te brengen  

Omdat we als MR niet over individuele kinderen gaan, kunnen we alleen een algemene vraag stellen 

aan Lieke over de zorgen over de ontwikkeling van kinderen. We vragen Lieke om samen met 

leerkracht, intern begeleider de lijst met kinderen die het betreft nog eens door te nemen en indien 

nodig in samenspraak met de ouders. Dit om te kijken of er geen kinderen bij zitten voor wie deze 

overstap een probleem zou kunnen zijn. Tenslotte gaan we Lieke vragen of de nieuwe leerkracht 

voldoende ondersteuning zal krijgen. Tijdens de volgende vergadering in februari vragen we of Nicole 

een korte update kan geven over hoe het loopt met de instroomgroep. 

 

Adviesgesprekken: Dit jaar waren de schooladviezen ondanks dat hier vorig jaar al op gewezen was, 

nog vrij laat ingepland. De voorzitter vraagt later in de vergadering aan de directie namens de MR of 

volgend jaar de adviezen in de tweede week van januari gegeven kunnen worden en mocht dit niet 

mogelijk zijn, hierover duidelijk gecommuniceerd kan worden met de MR en de betreffende ouders.  
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4  Actiepunten MR 

De actiepuntenlijst wordt doorlopen. 

We besluiten de actiepunten die uit ons activiteitenplan komen in een werkbijeenkomst samen op te 

pakken in de tijd die gepland staat voor de vergadering van februari, omdat we dan maar 1 

agendapunt hebben voor de reguliere vergadering (instroomgroep). 

 

Twee nieuwe actiepunten: 

- In maart maakt de PMR via het teambulletin bekend dat er een plek voor een personeelslid 

beschikbaar komt voor de GMR. 

- In maart maakt de OMR via de Paschalisflits bekend dat er een plek voor een ouder 

beschikbaar komt in de MR. 

 

 

5 Verslag van de vorige vergadering en actiepunten directie  

Er zijn geen aanvullingen of punten die veranderd moeten worden in het verslag van december. Deze 

worden aangenomen en kunnen worden gepubliceerd op de website. 

 

Actiepunten directie: Deze wordt besproken als de begroting op de agenda staat. Verder zijn er geen 

actiepunten. 

 

6 Mededelingen vanuit de directie 

- Instroomgroep: Jolijn Derks wordt de nieuwe leerkracht voor de instroomgroep. Zij heeft afgelopen 

dinsdag en donderdag meegedraaid in de groep en kennis gemaakt met de leerlingen. 

 

- Er is nog geen opvolger voor Lieke gevonden. Na 1 februari neemt Nicole de taken van Lieke over. 

Zij krijgt hiervoor tijdelijke uitbreiding van haar aanstelling tot 0,8FTE. Thea Alkema heeft tijdelijk de 

eindverantwoordelijkheid tot er een nieuwe directeur benoemd is. Nicole bespreekt het taakbeleid 

met Thea. De dagelijkse leiding is in handen van Nicole met Thea als sparringpartner en vraagbaak 

 

- Elke vrijdag geeft Lieke/Nicole een update via Parro over de stand van zaken betreffende Corona. 

De afgelopen week zijn 3 leerkrachten, 1 stagiaire en 1 gymdocent positief getest op Corona. 

Leerkrachten moeten 7 dagen in quarantaine en de vervangerspool is leeg. Groepen blijven, indien 

het niet anders kan, om en om thuis. 

 

 

7 Bespreken vragen n.a.v. ingekomen stukken 

Brief over adviezen groep 8: Voor het komende schooljaar wordt afgesproken dat de 

adviesgesprekken voor groep 8 in de tweede week van januari worden ingepland. De MR wordt 

hierin meegenomen en de datum wordt op tijd met ouders gecommuniceerd. 

 

Brieven over de instroomgroep: De MR geeft allereerst aan dat we actief hebben aangestuurd op 

een extra groep, omdat er gekeken moest worden naar werkdruk en groepsgrootte bij de kleuters. 

Wij vinden het fijn dat de directie hier gehoor aan heeft gegeven en actie heeft ondernomen.  

- Communicatie: Wel vinden we de communicatie vanuit de school naar betreffende ouders 

niet goed verlopen. Een bericht in Parro was voor de betreffende ouders te algemeen en te 

afstandelijk. Bovendien ging dit bericht alleen naar de ouders van leerlingen die al op school 

zaten en niet naar ouders van kinderen die in de eerste week van februari zouden 

instromen. We geven aan dat we graag zien dat alle relevante informatie gedeeld wordt met 

de betreffende ouders vanaf nu, liever teveel dan te weinig. Laat weten wat er gaat 

gebeuren en hoe het gaat in de klas. Lieke neemt dit mee. Tenslotte willen we als MR in 

februari met Nicole spreken over hoe het gaat met de instroomgroep. De frequentie moet 

beter. Lieke begrijpt de zorgen en geeft aan dat ze het anders aan had moeten pakken. Voor 

de kerstvakantie werd geen goede kandidaat gevonden direct daarna ging de school drie 

weken dicht ging. Na de vakantie is begonnen met het zoeken van een interne oplossing, 

maar toen meldde zich toch een goede kandidaat. Dit alles maakte het moeilijk om 

iedereen goed op de hoogte te houden. Lieke heeft wel de oudergeleding van de MR op de 

hoogte gebracht, maar door omstandigheden is er niet gecommuniceerd met de rest van de 

MR.  
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- Ontwikkeling van individuele kinderen: We stellen de vraag of er nog een keer gekeken kan 

worden naar de kinderen die het betreft en of er geen kinderen tussen zitten voor wie dit 

een probleem zou kunnen vormen in hun ontwikkeling. Lieke geeft aan dat dit al is gebeurd 

en dat leerkrachten hebben aangegeven voor geen van de kinderen die het betreft een 

probleem te zien. We geven aan dat het fijn is dat door de leerkrachten is gekeken of het 

kind in de instroomgroep past. Ouders moeten wel de kans krijgen om aan te geven waarom 

zij vinden dat hun kind niet in de instroomgroep past. Voor de carnaval wordt met de ouders 

besproken hoe het met hun kind gaat in de instroomgroep. Dat is het eerste moment dat de 

ouders erbij betrokken worden. De MR geeft aan dit laat te vinden. Babette geeft aan dat 

het vertrouwen wellicht hersteld moet worden. Lieke geeft aan dat de reden dat er niet 

standaard een oudergesprek wordt gepland is, omdat er ook ouders hebben aangegeven 

heel blij te zijn met de nieuwe klas en de behoefte aan een gesprek er misschien niet is bij 

alle ouders. We vragen of de leerkracht aan ouders kan aanbieden om sneller een gesprek 

te hebben indien gewenst.  

 

- Begeleiding van nieuwe leerkracht: De MR vraagt of de nieuwe leerkracht voldoende 

ondersteuning krijgt van andere leerkrachten. Lieke zegt dat we erop moeten vertrouwen 

dat bevoegde leerkrachten hun taak goed uitoefenen. Ze spreekt heel duidelijk haar 

vertrouwen uit. Daarbij wordt Jolijn ondersteund door drie ervaren leerkrachten en een 

onderwijsassistente die haar helpen indien nodig. 

 

 

8 Professioneel statuut 

De personeelsgeleding keurt het school-deel van het professioneel statuut goed met 2 stemmen 

voor en één onthouden stem. 

 

 

9 Begroting Paschalisschool 2022  

- Bij overige, overige, overige lasten staat een nog niet besteed bedrag van € 19.400,-. Lieke geeft 

aan dat het team daar nog een goede bestemming voor mag zoeken. Dit gaat om een bedrag dat 

‘over’ is, maar op de begroting moeten baten en lasten in evenwicht zijn.  

- Inleen personeel (leerkracht bewegingsonderwijs) is duurder dan voorheen. Wij zien de cijfers van 

de begroting van 2021 en nu van 2022. Dan lijkt het gat heel groot. Het verschil tussen de realisatie 

van 2021 en de begroting van 2022 is veel kleiner. Maar het klopt dat deze post duurder is dan 

voorheen. De vakleerkracht muziek wordt bekostigd door de gemeente. De school hoeft hier niet in 

bij te dragen (cultuurpotje gemeente Wijchen).  

 

Er wordt een positief advies uitgesproken over de begroting met 5 stemmen voor en één onthouden 

stem 

 

10 Rondvraag door en aan de directie 

- De MR vergadering van 22 februari zou eigenlijk geen doorgang vinden, maar als MR willen wij 

graag even van Nicole horen hoe het met de instroomgroep gaat en met de communicatie naar de 

ouders. Hierna staat een werksessie gepland met de MR leden onderling. We gaan dan uiteen en 

met het eigen werkgroepje verder in gesprek rondom onze speerpunten in ons activiteitenplan. 

 

- Lieke: Er is een nieuw mobiliteitsbeleid opgezet. De schoolcriteria en Kans en Kleur- criteria komen 

daarin te staan. Dit beleidsplan komt jaarlijks terug. Als MR zullen wij vooral het school-specifieke 

deel bekijken. We zullen dit agenderen voor de vergadering van maart.  

 

We nemen afscheid van de toehoorders  

 

 

Afscheid Lieke  

Lieke krijgt namens de MR een dinerbon aangeboden. Jessie spreekt als voorzitter woorden van 

waardering uit en de MR bedankt haar voor de fijne manier van samenwerken en wensen haar veel 

succes met haar nieuwe baan. 

 

12 Sluiting 

Els sluit de vergadering. 
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