
Notulen MR Hagenpoort 

 

Datum: 29 januari 2020 19:30 – 21:30 uur 
 
MR Oudergeleding (MR OG):   MR Personeelsgeleding (MR PG):  Schooldirecteur: 
Robin Verhoek (voorzitter)   Miep Tjooitink    Paschal Vliegen (PVL) 
Sander van Essen    Ellen Heitling  
Petra Lenting (secretaris)   Ria Lankhorst  
 
Daarnaast sluiten op eigen initiatief twee ouders bij de vergadering aan. 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 
Ingekomen stukken: 
N.a.v. de ouderraadpleging hebben een aantal ouders een brief/mail gestuurd.  
 

2. Algemene MR punten: 
 
Akkoord op notulen d.d. 13 november 2019. De bijeenkomst van 11-12-2019 is vervallen.  
 
Nieuwe data: maandag 16 maart 2020 en maandag 20 april 2020.   
 

3. Continurooster (MR PG en MR OG, zonder PVL) 
Tijdens de georganiseerde inloopmomenten en per brief-mail heeft de MR OG verschillende feedback en vragen ontvangen. 
Hierop is een tweede informerende brief aan ouders namens de MR OG gestuurd met brede input om ouders te ondersteunen 
in hun eigen, individuele afweging ten aanzien van het continurooster.  
 
De MR OG heeft lering getrokken uit een aantal zaken die zijn benoemd t.a.v. het proces (o.a. gekleurdheid eerste 
informerende brief en stemformulier). De MR OG ziet geen reden om de ouderraadpleging op basis van het gelopen proces 
‘ongeldig’ te achten. Zij achten alle ouders in staat om hierin hun eigen afweging te maken.   
 
Inspraak ouder 1: 
De ouder uit zorgen over het gekleurd zijn van de voorinformatie en het stembiljet. Daarnaast worden zorgen geuit over het 
beschreven uitgangspunt dat kinderen met het continurooster meer rust zouden krijgen. Ook zijn er zorgen over het effectief 
een kwartier minder pauze hebben en het missen voor de kinderen van de vrije woensdag- en voor jonge kinderen ook 
vrijdagmiddag.  
 
Vanuit personeelsgeleiding wordt aangegeven dat de huidige situatie onrust geeft voor de kinderen. Vanuit personeel is de 
verwachting dat de nieuwe situatie juist tot verbetering leidt. Besproken wordt dat het per kind verschilt wat wenselijk is tijdens 
de lunch. Er zijn nu maar een paar kinderen per klas die naar huis gaan tussen de middag. Dit geeft om 13.00 vaak onrust, 
waarna het voor de kinderen dikwijls lastig is om de middag te starten. Leerkrachten hebben ideeën over een gestructureerde 
invulling van de lunchtijd van de kinderen.  
 
Inspraak ouder 2: 
Ouder 2 benoemt n.a.v. een brief op inhoud geen antwoord te hebben gekregen op de vragen die hij heeft gesteld aan PVL. 
De aanwezigheid van beide ouders is met een bewuste bezorgdheid. Ook deze ouder heeft zorgen over het inkorten van de 
pauzes en het opgeven van de twee vrije middagen. Hij ziet niet waar het continurooster tot verbetering van de rust van de 
kinderen leidt.  
 
Beide ouders geven aan dat het traject van informeren, ouderraadpleging en stemming wat hen betreft te snel is gegaan.  
Vanuit de MR OG wordt aangegeven dat hier vroegtijdig een vooraankondiging van is gedaan. Deze kon plaatsvinden nadat 
een aantal essentiële zaken door PVL waren uitgezocht. RVE benoemt dat de eerste informerende brief met alle goede 
bedoelingen is verstuurd aan ouders. Omdat het een brief was waarin informatie vanuit personeel en PVL was, was deze brief 
veelal positief geformuleerd t.a.v. het continurooster. Daarop is twee weken de tijd geweest voor ouders om middels o.a. de 
inloopmomenten vragen te stellen en ruimte te hebben om MR leden en PVL te kunnen spreken. Hierop is door de MR OG een 
tweede informerende brief gestuurd. De uitkomst van de ouderraadpleging en het instemmingsverzoek is van belang voor 
keuzes die op dit moment gemaakt moeten worden ten aanzien van formatie voor 2020-2021, waardoor is gekozen om de 
ouderraadpleging in januari plaats te laten vinden. 
 
Vanuit ouders wordt aangegeven dat hen niet duidelijk is waarom nu opnieuw het continurooster wordt voorgesteld, terwijl een 
aantal jaren geleden hier niet voor is gekozen. MR OG benoemt dat de keuze om de invoering van een continurooster te 
bespreken aansluit bij het advies van de MR OG van vier  jaar geleden (schooljaar 2015-2016). Destijds heeft de MR OG 
gesteld dat met de voorwaarden van toen een overstap naar het continurooster niet wenselijk was en is geadviseerd dit na drie 
jaar opnieuw te bespreken.  
 
Behandeling vragen MR OG 
Hoe zien leerkrachten verhouding continurooster en werkdruk? 
Met het continurooster is er straks 45 minuten meer tijd in de middag voor leerkrachten. Wat lost het continurooster op wat 
betreft werkdruk en wat maakt dat dan toch wordt gestaakt? Vanuit de MR PG wordt aangegeven dat de indruk is dat het  
continurooster veel meer ruimte zal geven. Er zal meer tijd zal ontstaan voor het combineren van vergaderingen, werkgroepen 
en het voorbereiden van de les voor de volgende dag. Nu is het vaak nodig om thuis nog wat te doen.  
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PG benoemen dat er veel bijkomt in het huidige onderwijs. De rust die ze nu hebben in de pauze is ook maar heel beperkt. 
Ook de plek van de school in de binnenstad met beperkte binnen- en buitenruimte maakt dat ruimte beperkt is om kinderen 
meer rust te kunnen bieden. Dit heeft impact op het volhouden door de kinderen van de dag. Bewegen proberen leerkrachten 
meer in te zetten door hier o.a. in de lessen mee bezig te zijn (bv rekenopdracht op het schoolplein doen).  
 
MR PG benadrukt dat vermindering van de werkdruk niet het enige stakingspunt is.  
 
Continurooster-aansluiting concentratievermogen kinderen:  
Gediscussieerd wordt over de aansluiting van het continurooster bij het concentratievermogen van kinderen waarbij wordt 
gerefereerd aan een wetenschappelijk artikel. Besproken wordt o.a. dat er weinig wetenschappelijk onderzoek is t.a.v. het 
effect van het continurooster en dat er ouders zijn die het als ‘een voordeel’ zien en ouders die ‘tegen’ zijn ieder vanuit hun 
eigen referentiekader.  
 
Vanuit de vraag naar het waarom van de keuze voor dit schoolroostermodel wordt besproken dat het schoolteam uitvoerig met 
elkaar heeft gesproken over verschillende modellen. Het continurooster bleek op basis van alle eisen de enige optie die 
passend is binnen alle normen en eisen die (extern) gesteld worden en wensen en eisen vanuit school zelf. Dit maakt daarmee 
dat ook het model is dat is voorgelegd tijdens de ouderraadpleging.  
 
Hoe ga je als leerkracht de eigen pauzetijd goed borgen? 
MR PG benoemen dat zij idee hebben dat de pauze van een half uur in hun beleving straks beter geborgd is dan nu. Zij geven 
aan prima in staat te zijn om als professional daarin hun eigen tijd daarin te bewaken. Vanuit een van de aanwezige ouders 
wordt nadruk gelegd op zorgen over de werkdruk bij het continurooster vanuit wat hij ziet in zijn eigen werk. Hierbij wordt 
verwezen naar een artikel van de AOB dat hierover gaat. Zorgen over het eigenlijk continu ‘aan’ moeten staan. Het is van 
belang pauzes te kunnen nemen tussen stukken door. Benoemd wordt dat wat nu wordt gedacht, straks ook tegen kan vallen.  
 
MR PG geeft aan dat zij zich deze zorgen kunnen voorstellen en dat het daarom ook een onderwerp is dat uitgebreid is 
besproken in het schoolteam. Het is belangrijk voor leerkrachten om hun positie en grenzen goed te bewaken. Ook kinderen 
hebben momenten waarop ze meer ‘off’ of ‘aan’-staan. Van belang dat leerkrachten hierop inspelen. MR PG geeft aan in hun 
werk tussendoor zeker hun momenten te pakken. Hun indruk is dat ze in de praktijk nu niet een uur pauze nemen terwijl het 
wel als een uur pauze staat. Hun indruk is dat met het continurooster de pauze als echte pauzetijd beter gegarandeerd is.  
 
Hoe staat het team tegenover het continurooster nu de ouderraadpleging is geweest? 
MR PG benoemt dat iedereen nog steeds achter dit standpunt staat en zich eraan confirmeert. Twijfels die er waren zijn 
onderling besproken en er is echt samen de keuze gemaakt voor het continurooster. Hierin heeft het schoolteam ervaren 
kritische vragen te hebben kunnen stellen en daarop positief bekrachtigende antwoorden te hebben ontvangen, bv rondom 
regelen pauzes.  
 
Afgesproken wordt dat mocht worden ingestemd met het continurooster, volgend schooljaar monitoring-evaluatie van invoeren 
continurooster en impact (positief-negatief) terug zal komen als vast agendapunt in MR-overleggen. (actie MR OG).  

 
4. Continurooster ( MR PG, MR OG + PVL) 

- Behandeling vragen MR OG 
- Delen resultaten ouderconsultatie en bespreken uitkomsten 
- Discussie/ vragen 

 
Hoe als bevoegd gezag garanderen dat pauzes goed gewaarborgd blijven? 
PVL benoemt dat hij het uitgangspunt heeft dat de pauze gegarandeerd moet blijven voor de leerkrachten. Dit is voor hem een 
belangrijk aandachtspunt en was op zijn vorige school ook een principieel uitgangspunt. Hij benoemt op veel scholen in 
Deventer gezien te hebben dat een loopje wordt genomen met die pauzes. Zijn uitgangspunt is dat een leerkracht niet 
onafgebroken vijf-vijf1/2 uur voor de groep kan staan. Met het huidige rooster ziet hij veel meer risico op inzet van de 
leerkrachten omdat de pauze een uur is en onderbezetting speelt ten aanzien van toezicht. Hierin benoemt hij een 
verantwoordelijkheid te hebben voor het welzijn van de kinderen. Hij garandeert dat de pauzes met een continurooster 
daadwerkelijk als pauzetijd kunnen worden ingevuld door de leerkrachten.  
 
Vraag vanuit ouder (mail): hoe gaat het lukken voldoende TSO-medewerkers te krijgen passend bij normen-eisen 
TSO?  
Ervaring is dat nu tijdens de TSO 2 of 3 groepen tegelijk op het plein zijn. PVL wil met het continurooster vier max vijf 
vrijwilligers en 1 ambulante collega inzetten voor het uur dat er pauze is. Op dit moment zijn er 8 TSO-vrijwilligers. Daar 
zouden nog meer vrijwilligers bij moeten als we door blijven gaan met huidige systeem. Nu is er 1 vrijwilligster die 
professioneel BSO-medewerker is.  
 
Vanuit MR OG wordt de vraag gesteld of de collega’s die ambulant zullen moeten worden ingezet bij een continurooster hier 
achter staan. PVL benoemt dat dit voor hen werktijd is en tegelijkertijd een moment om dichter op de kinderen betrokken te 
kunnen zijn (verbinding) met en observeren van de kinderen. De intern begeleider en PVL hebben hier op de vorige scholen 
waar zij hebben gewerkt een positieve ervaring mee. Hij geeft aan als school te willen zorgen dat de kinderen het fijn hebben 
en een goede schooldag hebben, dus dat is voor deze ambulant medewerkers geen probleem en ook als meerwaarde. Gezien 
de huidige personeelstekorten (ook in de professionele kinderopvang zoals bij Sam en Ko), zal het niet gaan lukken om voor 
de TSO professioneel geschoolde TSO-medewerkers te krijgen. PVL geeft aan op dit moment blij te zijn met elke week dat het 
goed gaat en probeert het zo goed mogelijk op te vangen wanneer er tekorten zijn tijdens de TSO.  
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Zijn er voldoende middelen om het continurooster goed geregeld te krijgen? Bij een continurooster komen alle kosten 
ten laste van de school. Gaat de school het lukken om dit te regelen? 
PVL benoemt dat er tijd nodig was om goed te onderzoeken wat de mogelijkheden waren wat betreft personele kosten omdat 
de schooltijden met het continurooster ook voor groep 1-4 gelden. Hij heeft moeten kijken naar de personele budgetten in de 
begroting omdat extra fte nodig is. Extra werkdrukmiddelen verkregen in de vorm van 0,4 fte. Hiervan mag het schoolteam 
aangeven hoe ze deze 0,4 Fte willen inzetten zodat het hun werkdrukvermindering geeft. Bij een continurooster zullen ze door 
de nieuwe schooltijden 4-5 dagen van de week extra tijd hebben.  
Vorig schooljaar heeft het team gekozen om meester W. vanuit de werkdrukmiddelenvergoeding in te zetten. Komend jaar 
heeft het team de wens om de middelen in te zetten ten behoeve van het continurooster. Er is een vacature leerkracht gesteld 
voor twee dagen, zodat iedere leerkracht af en toe een dagdeel naar eigen inzicht kan besteden. Allereerst zal gehoopt worden 
dat daadwerkelijk een leerkracht wordt gevonden.  
Indien met het continurooster wordt ingestemd worden de kosten voor de TSO opgenomen in de begroting 2020-2021. De e 
additionele FTE (0,4) worden betaald uit de beschikbare middelen voor werkdrukvermindering. Komt het continurooster er niet 
dan komt die 0,4 FTE in huidige rooster. Het personeel denkt hierin mee. Een andere ‘potje’ voor extra middelen is in 
aanvraag.  
 
Uitslag Ouderraadpleging: 
MR OG benoemt dat de MR van tevoren heeft nagedacht hoe gezorgd kon worden dat elk gezin evenveel stemkracht heeft. 
Daarom heeft ieder gezin twee stemmen gekregen. Er zijn 314 stemmen uitgegeven en 234 stemmen terug ontvangen. De 
opkomst was 74,5 %, In 2015-2016 was de opkomst 62%. Op drie manieren is gekeken: 1). ja en nee stemmers met aantallen 
en de geen voorkeur-stemmers. 2). gewogen: kinderen in groep 7 minder zwaar, dan jonge groepen. Ook als je met die weging 
iets speelt scheelt dan blijkt dat links of rechtsom max 0,5-1 % te verschillen. 3). de totale verdeling. 
De opkomst is groot genoeg om de stemming helder te hebben. In groep vier zijn procentueel meer ‘nee’ stemmers. 
Samen met alle additionele informatie is de keuze gemaakt om de stemming geldig te laten zijn. De MR OG gaat er vanuit dat 
iedereen een eigen weloverwogen afweging-keuze heeft kunnen maken.  
 

5. Continue rooster – MR – OG 

MR OG trekt zich terug voor PG – OG stemming. 
 

6. Continue rooster – instemmingsverzoek 

 
MR oudergeleding en MR Personeelsgeleding stemmen voltallig in met het continurooster-vijf gelijke dagen-model.  
 

Communicatie: de MR OG gaat PVL hiervan schriftelijk formeel informeren. A.s. maandag zullen ouders per brief over uitkomst 
worden ingelicht vanuit MR OG. PVL zal alle ouders daarna informeren over het vervolg.  
 

7. Rondvraag en sluiting vergadering 
 
Aandachtspunten agenda volgende bijeenkomsten: 

• Weging scholen vanuit onderwijsinspectie 

• Protocol sociale veiligheid 

• ICT veiligheid 

• S.v.z. continurooster. 

 
Actielijst: 

• Streven is om notulen uiterlijk twee weken na de vergadering rond te sturen voor akkoord en daarna te plaatsen op de 
website.   

• Volgend schooljaar zal aangezien is ingestemd met het continurooster monitoring-evaluatie van invoeren 
continurooster en impact (positief-negatief) terugkomen als vast agendapunt in de MR-overleggen.    
 

 
B = bijlage,  S = bespreken,  I = instemmen,  A = advies 
MR = voltallige MR, OG = oudergeleding MR,   PG = personeelsgeleding MR 


