
  

Datum:  Maandag 29 maart 2021 

Tijd:  18.45-20.00  

  

Tijd  Agendapunt 

1.          Opening   

- Agenda vaststellen, geen toevoegingen.  

2.  Notulen 
- Nummering klopt niet, wordt aangepast.  

Actielijst 
- Punt brief oudergeleding kan worden verwijderd.  

3.  Mededelingen directie  

- Nieuwbouw: Kleurenpalet bekend gemaakt: Hout en 
houttinten, petrol, betongrijs en wit.  

- Tijdelijke huisvesting: Oorspronkelijk plan is niet haalbaar. 

De kubus kan er door vertraging nieuwbouw pas in de 
voorjaarsvakantie 2022 uit, terwijl in maart 2022 de sloop 
van de archipel gaat starten. Deze termijn is te kort om de 

verhuizing goed te regelen. Wordt nu met de kubus, de 
archipel en de gemeente gekeken hoe het nieuwbouwtraject 
van de kubus kan worden versneld. Streven is voor de 

meivakantie hierover te kunnen communiceren.  
- Financiën: forecast gesprekken zijn gevoerd. Staan er voor 

2021 goed voor. De begroting 2022 en 2023 staan nu in de 
min. Is verklaarbaar vanuit tijdelijke huisvesting en 
nieuwbouw. In de voorlopige begroting is 70.000 euro aan 

eigen middelen gereserveerd, voor de tijdelijke huisvesting 
en infrastructuur aldaar. Als een school nieuwbouw krijgt 
moet je als school een bepaald percentage zelf inleggen, voor 

de Archipel is dat bedrag vastgesteld op 200.000 euro, dit 
zijn wel investeringen die in de loop van de jaren moeten 
worden terugverdiend, maar wel in één keer worden voldaan 

waardoor ze erg op de begroting drukken. Hierover worden 
overleggen gevoerd hoe gat in de begroting kan worden 
gedicht, daarna wordt begroting vastgesteld. In 2024 staat 

de begroting dan weer in het groen. 
- Personeel: Er zijn een aantal re-integratie/langdurig 

afwezige medewerkers. Hierbij worden per persoon 

individuele trajecten afgesproken. Dit is terug te zien in het 
verzuimoverzicht en heeft in sommige gevallen invloed op de 
begroting o.a. omdat inval ingezet moet worden.  

- Leerling tevredenheid onderzoek: groepen 5 t/m 8 hebben 
meegedaan. Gemiddeld rapportcijfer een 8,6.  

4.  Corona  

- Besmettingen lopen weer op. Voorlopig niet de verwachting 
dat de scholen weer dicht zouden moeten. Vanuit de 
ouderpopulatie van alle scholen meer weerstand zichtbaar 



tegen het thuis moeten houden van de kinderen. 

Testbereidheid bij ouders van leerlingen is niet hoog.  
Testbereidheid onder medewerkers is niet volledig, dit drukt 
in sommige gevallen op de personeelsbezetting. Verzoek aan 

bestuur gedaan om meer richtlijnen in geven voor de 
werkgever om hier gerichter op te kunnen handelen. Vanuit 
het coronacrisisteam worden nog steeds overleggen gevoerd 

over voorrang van onderwijspersoneel voor vaccinaties, maar 
hierover is nog geen duidelijkheid.  

- Vaccinatiebeleid: keuze ligt altijd bij de werknemer. Er zal 

ook gekeken moeten worden naar richtlijnen voor werken op 
locatie door niet-gevaccineerde werknemers.  
Situatie op de schoolpleinen is verbeterd, het verspreid 

ophalen heeft hieraan bijgedragen. Op de brief van de 
oudergeleding zijn twee reacties gehoord, heeft vooral 
bijgedragen aan weer even alert zijn op de maatregelen. 

Aantal ouders lijken ook te ervaren dat vanuit directie is 
aangestuurd op opstellen van de brief.  

 Vakantieplanning 

- Vakantieplanning akkoord. Gaat alleen over de geplande 
vakanties.   

- Naast geplande vakantie nog 8-9 studie-/ 

administratiedagen. Wens vanuit ouders/medewerkers voor 
een week in juni, maar dit is ook afhankelijk van situatie 
rondom verhuizing naar tijdelijke huisvesting. Daar zullen 

ook dagen voor moeten worden ingezet. Dag voor de 
kerstvakantie is wenselijk, gezien dat gelijk kerstavond is, 
wordt meegenomen met het plannen van deze dagen.  

5.   Concept jaarplanning 21-22 
- Volgend jaar focus op tijdelijke huisvesting en de 

doorlopende speerpunten. In teamvergaderingen zullen ook 

speerpunten voor komend jaar worden besproken. Jaarplan 
komend schooljaar kan uiterlijk juni/juli verwacht worden. 

6.  Werkdrukverlagingsgelden 

Deze werden nu ingezet via personeelslid, maar van dit 
personeelslid is afscheid genomen. In de begroting wel 
ruimte, maar vacature is nog niet uitgedaan, gekeken wordt 

naar juiste moment voor de vacature. De werkdruk 
verlagende werkzaamheden die deze medewerker deed 

wordt onderbedeeld o.a. bij re-integratie medewerkers en 
administratief medewerkers. Deze taken liggen niet bij de 
leerkrachten en onderwijsondersteuners, het is ook niet de 

bedoeling dat dit gaat gebeuren.   

7.           Tussenevaluatie jaarplan  
- Ter kennisgeving, geen vragen over.  

8. Uitstroomgegevens SO 
- Ter kennisgeving, geen vragen over.  



 Inspectie 

- BOOR-bestuur is bezocht door de inspectie. Beoordeling op 
zichtbare aansturing vanuit bestuur. Hiervoor zijn stukken 
ingediend en gesprek met BOOR-bestuur heeft 

plaatsgevonden. Resultaten volgen nog.  

9.  Tussenrondvraag  
- Geen vragen voor de tussenrondvraag 

10. GMR 
- Aantal leden: er vallen nog steeds leden af voor de GMR, 

GMR bestaat nu uit nog maar 7 leden. Het voorstel is dat er 

een nieuwe brief opgesteld wordt. Deze komt naar de MR van 
alle betrokken scholen. Inzet is het werven van GMR leden 
onder medewerkers en ouders.  

- Inspectiebezoek was omdat tijdens eerder inspectiebezoek 
naar voren gekomen is dat stichting BOOR onvoldoende 
zichtbaar aanstuurt. De SO-scholen scoren over de hele linie 

ruim voldoende/goed. Met name de regulier basisscholen en 
enkele voortgezet onderwijsscholen scoren nog ondermaats. 

- BOOR is bezig een project gericht op het verbeteren van de 

samenwerking tussen de scholen Rotterdam – zuid en 
Rotterdam – noord. Plan wat hierop gemaakt is is nog 
onvoldoende duidelijk/concreet. Hierover gaat nog een 

webinar plaatsvinden en er is informatie op BOOR-connect te 
vinden. BOOR-connect wordt weinig gebruikt op de werkvloer 
onder andere door gebruiksvriendelijkheid, dit is 

teruggekoppeld en hierop wordt volgende vergadering verder 
ingegaan.  

- Heroverweging beloning onderwijsondersteunend personeel 

en directiefuncties (salariëring) is doorgevoerd. Beloning voor 
onderwijsondersteunend personeel die zelfstandig voor de 
klas hebben gestaan is nog niet geheel doorgevoerd. 

Hiermee heeft de GMR gedeeltelijk ingestemd, maar volgen 
ook nog gesprekken met de vakbond en zal tijdens volgende 
GMR-vergadering opnieuw worden besproken. 

- Functieprofielen directie worden besproken. Onderzocht 
wordt of functieprofielen wel overeenkomen met wat 
daadwerkelijk van deze mensen verwacht wordt en welke 

andere factoren en spelen bij het snel weer vacant komen 
van deze functies zodat hier bij de volgende 

selectieprocedure rekening mee kan worden gehouden.   

11.          Social Schools 
- Eenmalig toestemmingsformulier met gebruiksregels voor 

nieuwe leerlingen bij aanmeldingen en eenmalig voor alle 
zittende leerlingen.  

12. Functioneren MR  

- Effectiviteit kan beter.  



- Het echte kritische vergaderen is op dit moment lastig, 

stukken worden te laat aangeleverd waardoor van tevoren 
goed/kritisch inlezen lastig is en er vooral globaal gescand 
wordt.  

- Wens voor weer fysiek vergadering omdat je nu toch een 
stuk communicatie mist, kijken of er een ruimte is waar we 
toch fysiek kunnen vergaderen. Hiervoor is vanuit de MR 

geen bezwaar, bestuur zou eventueel wel online kunnen 
inbellen, bespreken met bestuur wat hiervoor de 
mogelijkheden zijn.  

- Idee om vergaderstructuur om te draaien, eerst met elkaar 
voor bespreken zodat je met elkaar de kritische punten kan 
vaststellen. Daarna het gedeelte met de directie, zodat we 

daar beter voorbereid het gesprek aan kunnen gaan.   
Stukken vanuit de GMR moeten minimaal een week van 
tevoren worden aangeleverd, anders is voor GMR niet 

mogelijk om besluiten te nemen, wens om dit ook voor de 
MR op deze manier te doen. Alert zijn dat MR ook de ruimte 
neemt om met elkaar te overleggen voordat ingestemd 

wordt.   
- Inbrengen van onderwerpen vanuit oudergeleding/MR. In 

verleden werden ook vanuit de MR/oudergeleding 

onderwerpen uitgezocht/ingebracht. Komt weinig input voor 
vanuit ouderpopulatie. Oudergeleding heeft wel behoefte om 
vanuit ouders/verzorgers informatie te kunnen ontvangen 

over onderwerpen. Speelt wel een onderwerp; de 
communicatie vanuit leerkrachten naar ouders die als 
wisselend wordt ervaren. Hier wordt ook in 

oudertevredenheidslijst naar gevraagd. Oudergeleding gaat 
research doen hoe de communicatie vanuit leerkrachten naar 
ouders werd ervaren in laatste oudertevredenheidslijst. 

Overleg plannen oudergeleding welke aanvullende behoefte 
aan input vanuit ouders er is, dit zou middels een poll 
(beheert door een medewerker) uitgezet kunnen worden op 

social schools.  

14.          Rondvraaq 
- Extra toelage onderwijsassistenten die alleen voor de klas 

hebben gestaan. Was afgeschaft, is weer terug, maar niet 
duidelijk hoe dit precies zit. In de GMR gaat het hier ook 

over, beloning onderwijsondersteunend personeel, dit moet 
nog met de bonden afgestemd worden (zie punt 10).  

15.  Volgende vergadering  

- 7 juni.  

16.  Sluiting  

  

 
 


