
 
 

AGENDA MR Swoaistee  

 
woensdag 23 januari 2019, 20.00 uur 

notulist : Henriette 

afwezig: Jochem, Yvonne en Nieske 
 

 

1. Opening  

 

2. Mededelingen, toevoegingen agenda, binnengekomen post 

- vertrek Jochem, voorzitterschap 

 

3. Notulen MR 21 november 2018 

 

4. Berichten uit de GMR (november) 

Monique is voor het eerst geweest. Er was veel informatie. Men is benieuwd naar de 

invulling van de werkdrukgelden. Scholen gaan hier verschillend mee om. Op de 

Pendinghe zijn er bv klassenassistentes gekomen. In de teamvergadering staat die ook 

voor ons op de agenda.  

 

 

5. Schoolzaken (die verder niet op de agenda staan) 

- formatie 2019-2020: We zijn bezig met een prognose voor volgend jaar. Het lijkt dat we 

nog steeds een langzaam dalende trend hebben. We wisten vorig jaar dat er een groep 

in 2019 af moest. We zijn aan het rekenen en onderzoeken wat het meest logisch is. 

Waar zou er een groep af kunnen. Zodra daar duidelijkheid over is, wordt dit terug 

gekoppeld naar de MR. 

We gaan toch de deuren wat meer open doen om reclame voor onszelf te maken. 

PR en communicatie zijn belangrijk.  

- proces rondom schoolplan 2019-2022: technisch document. We proberen de schoolgids 

wel wat op te pimpen. 

- uitslag tevredenheidsenquêtes: Geen grote respons, dit moet echt de vlg beter dus niet 

meer digitaal maar ev zelfs een beloning.  We zitten boven de referentie score. We gaan 

de trends eruit halen en dit presenteren aan ouders. Bijvoorbeeld over veiligheid en 

“huiswerk”.  

- medezeggenschapsreglement (concept, bijlage) Onze nieuwe voorzitter gaat samen met 

Yvonne een voorzet maken.  

- protocol vervanging : binnen bestuur is besloten dat  er een stappenplan moet zijn 

waarin staat wat er gebeurd bij ziekte zonder vervanging. Ook binnen het team zijn wij 

er hier heel blij mee. Opmerking in de laatste alinea “opvang” dat wekt wat 

onduidelijkheid. Mireille gaat dit nog aanpassen.  Dit protocol is nu ter advisering aan de 

MR aangeboden. Daarna gaat dit document verspreidt worden via Mijn school. We gaan 

nog wel een oproep doen voor ouders met een onderwijsbevoegdheid.  



Verder is hij goedgekeurd. 

 

 

 

6. Communicatie (Journaal, Mijn school) 

- Website : http://www.swoaistee.openbaaronderwijsgroningen.nl Deze is nog niet in 

gebruik. We hopen dat het dit snel gaat lukken. Het is een beperkte website die o2g2 

breed wordt gebruikt. We vinden hem nu al niet gebruiksvriendelijk. Henriëtte gaat nog 

uitzoeken of mijnschool toch weer gekoppeld kan worden. 

 

7. Korte vragen m.b.t. 

- aangekondigde staking 15 maart : CNV doet niet mee, zeggen dat ze nog aan het 

onderhandelen zijn. We maken ons zorgen over de aanwas van nieuwe leerkrachten. 

Dat is voor ons de motivatie om wel te gaan staken. Er is in Den Haag te weinig besef 

wat we in het PO nou eigenlijk aan het doen zijn. We leggen de basis voor mensen.  

AVS heeft op 15 maart een landelijke conferentiedag. Ligt al een jaar vast. 

De werkgevers geven geen advies. Theo Douma vraagt om de actie bereidheid te peilen, 

dit gaat Kor doen. 

- actieweek geen vervanging 4 tot 8 februari, daar doen we niet aan mee.  

 

8. Rondvraag en w.v.t.t.k. 

 

 

9. Sluiting  

 

 

Volgende MR vergadering  

Gepland: donderdag 7 maart 2019, 20.00 uur  

Locatie: School Swoaistee 


