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Samenstelling 
In de MR hadden zitting: 
• namens de ouders: Adriaan van Kooten, Hendrik Jan Veenstra (tevens voorzitter), Inge 

Zuurendonk 
• namens het personeel: Gerlin Bos (notulist), Marjolein Panhuis, Wendy van Thiel 
 
Vergaderingen 
De MR heeft als geheel 8 keer vergaderd. In alle gevallen was de directeur, Jeannette de 
Ronden, uitgenodigd voor overleg en/of toelichting. Tijdens de laatste vergadering van het 
schooljaar was Bart Sonnenberg (directeur/bestuurder PCBO) aanwezig. De voorzitter van 
de MR heeft op uitnodiging een vergadering van de GMR bijgewoond. MR en 
oudercommissie hebben tijdens reguliere MR vergaderingen overlegd over de begroting van 
de OC. MR, oudercommissie en communicatiecommissie hebben overleg gevoerd over de 
taak en financiële rolverdeling bij het organiseren van ouderavonden. 
 
Formele besluitvorming 
De MR heeft formeel ingestemd met de volgende zaken: 
• Beleidsstuk “beleid bij ongewenst gedrag van kinderen”. 
• Het zorgplan, er van uitgaand dat dit op korte termijn gewijzigd dan wel aangevuld zal 

worden in het kader van de Wet Passend Onderwijs. 
• De begroting 2013–2014 van de oudercommissie. 
• De tekst van de schoolgids 2014–2015 (instemming van de oudergeleding). 
• Het formatieplan 2014–2015 (instemming van de personeelsgeleding) 
• Het door het bestuur voorgestelde nieuwe MR reglement, statuut en huishoudelijke 

reglement. 

 Het besluit van 1 Juli 2013; stemt in met het voorstel vanaf komend schooljaar 
2013/2014 het lesaanbod zodanig te wijzigen dat er geen schoolzwemmen meer wordt 
aangeboden. 

 
 
De MR heeft daarnaast een positief advies uitgebracht over: 
• De samenwerking met BINK waarbij één van de lokalen van de school zal worden ingezet 

voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie). 
 
Overige activiteiten 
• De MR heeft het streven alle relevante documentatie – niet alleen agenda’s en notulen, 

maar ook brieven, beleidsstukken, reglementen, enz. – op te nemen in een digitaal 
archief. Dit is, na enige jaren volharding, nagenoeg gerealiseerd: alle stukken die 
behandeld of geproduceerd worden, worden digitaal opgeslagen. Papieren documenten 
zijn gescand en als pdf ook digitaal opgeslagen. 

• Er is een werkbaar overzicht van alle voor de MR relevante stukken, met daaraan 
gekoppeld de termijnen c.q. jaartallen waarop deze stukken de MR moeten passeren. 

• De MR heeft dit jaar het zorgplan goedgekeurd, vooral omdat er, met het oog op de 
nieuwe Wet Passend Onderwijs, op korte termijn toch een geheel nieuw document op 
het gebied van zorg en passend onderwijs moet worden geproduceerd (met de daarbij 
horende visie en concreet plan van aanpak). 

• De MR heeft aangedrongen op een volledig en helder document t.a.v. het 
omgangsprotocol. Er is nu een plan van aanpak bij ongewenst gedrag en een 
pestprotocol. Beiden moeten geïntegreerd worden, ook in het kader van Vreedzaam. 



Samenhang tussen e.e.a. is nu in de ogen van de MR niet duidelijk. Dit moet volgend jaar 
een speerpunt zijn. 

• De MR heeft vorig jaar sterk aangedrongen, zowel bij directie als bij bestuur, op het 
correct uitvoeren van de functiemix, opdat De Postiljon zal voldoen aan de 
streefpercentages LA/LB zoals die uit de functiemix-regeling volgen. Per 1 augustus 2013 
zijn 3 docenten in schaal LB benoemd, waarmee ruimschoots aan de functiemix wordt 
voldaan. 

• MR, oudercommissie en communicatiecommissie hebben tijdens de vergadering van 7 
januari 2014 (zie notulen) overleg gevoerd over de taak en financiële rolverdeling bij het 
organiseren van ouderavonden. Het gemeenschappelijk standpunt is dat de oudergelden 
ten goede moeten komen aan de kinderen en niet bestemd zijn voor de organisatie van 
ouderavonden. De communicatiecommissie zal de school adviseren waar het de keus van 
een thema voor de ouderavond betreft. 

• De MR heeft gedurende het hele schooljaar overleg met de directeur gevoerd c.q. een 
vinger aan de pols gehouden t.a.v. de plannen voor een samenwerking met BINK (voor- 
en vroegschoolse educatie). Daarbij is met name gesproken over de consequenties van 
een dergelijke samenwerking voor de gang van zaken in (en de inrichting van) de school, 
de consequenties voor het gebruik van het plein, de mate van ‘commitment’ die van 
beide partijen gevraagd wordt en de mate waarin een dergelijke samenwerking op 
termijn ongedaan gemaakt kan worden, mocht dat wenselijk of noodzakelijk zijn. 

 
Scholing 
Drie van de zes MR-leden hebben een “basiscursus medezeggenschap & WMS” gevolgd. De 
andere drie leden hadden al eerder een dergelijke cursus gevolgd. 
 
Blik op de toekomst 
De Wet Passend Onderwijs en het daarmee gepaard gaande Samenwerkingsverband De 
Eem behoeft constante aandacht. Besluitvorming vindt plaats op GMR-niveau, maar de MR 
dient de consequenties voor De Postiljon (en b.v. het zorgplan) te monitoren. 
De GMR lijkt een kwaliteitsslag te maken onder leiding van een nieuwe voorzitter. In dat 
licht is het wenselijk dat de communicatiekanalen tussen GMR en MR open gehouden 
worden en waar mogelijk worden verbeterd. Digitale toegang tot GMR beleidsstukken is op 
zo kort mogelijke termijn gewenst en is door de huidige GMR voorzitter ook toegezegd. 
Op het gebied van veiligheid en pestgedrag lijkt de school goede stappen te nemen. De MR 
zal hier een vinger aan de pols moeten blijven houden. 
 
 
 
Hendrik Jan Veenstra, voorzitter 
Soesterberg, 29 juli 2014 


