
Notulen 185e bijeenkomst van de MR “de Triangel” 

Op dinsdag 15 november 2016 Karelrijk
Aanwezig: Lia, Marjolein, Doris, Peter S, Anneke, Guus, Theo
Afwezig: Martine, Astrid

1. Opening: Anneke heet iedereen welkom 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: 
Begroting, implementatie cao, jaarplan MR

3. Verslag van de 184e bijeenkomst: goedgekeurd

4. Punten directie: zie begroting, cao, herbezetting groepen. 

5. Uitslag verkiezingen en evaluatie verkiezingen: Odiel Vellenga-Wassenaar heeft de 
verkiezingen gewonnen, zij zal in januari haar eerste vergadering bijwonen. Peter van 
Wijk heeft ons nog geholpen met verkiezingen. In totaal zijn er 204 stemmen 
uitgebracht. 

6. CAO: directie heeft een aantal zaken na gevraagd en licht dit toe.
De vraag van de directie is: of wij een besluit kunnen nemen over basismodel of 
overlegmodel, hoe zien wij de opslagfactor en hoe gaan we dit beschrijven? 
Naar aanleiding van ons besluit en de antwoorden die de directie van de vakbond 
heeft gehad, kan directie een invoeringsplan schrijven. Zeker met oogpunt op de 
volgende stemming, om een aantal onzekerheden de ontvangen. 

Uitleg cao stand van directie, 
De directie stelt voor om de opslagfactor voor volgend schooljaar op 45% te zetten. 
Dit betekent dus 45% van het aantal lesuren dat een collega maakt. Stel even dat 
iemand met wf 1 ongeveer 1000 uur lesgeeft aan de groep, dan zijn er 450 uur 
beschikbaar voor de lesgerelateerde taken. Wij moeten vervolgens gaan beschrijven 
welke taken hier onder vallen. Dit komt in het invoeringsplan te staan. De motivatie 
is: passend onderwijs vraagt meer werk van de leerkrachten in voorbereiding van 
lessen, gesprekken met ouders, overleg e.d. Wij zien dit als een belangrijk onderdeel 
van het werk en willen onze leerkrachten hier dan ook maximaal voor faciliteren.

Wat de afgelopen jaren onduidelijk is geweest, dat zijn de dagen zonder kinderen, die 
in het schooljaar vallen. Dit schooljaar zijn dat er 6. Het probleem is hier dat dit in het 
schema van de jaartaak dat wij nu gebruiken deze dagen worden aangegeven als 
zijnde dagen waarop les wordt gegeven. Zij worden dus geteld bij de lesuren. In feite 
zijn er op deze dag geen kinderen en zijn de collega’s bezig met lesgerelateerde en/of 
scholingsuren.
Vorig schooljaar hadden de collega’s 45% van de lesuren. Bij een fulltimer dus 450 
uur. Dit is het maximum. Daarnaast hadden zij nog de dagen zonder kinderen (6x8) is 
48 uur. In totaal dus 498 uur en dat is bijna 50%. Teveel dus.
Dit schooljaar hebben de collega’s 40% in het jaartaakformulier (400 uur) plus 48 uur 
van de dagen zonder kinderen. Dat maakt samen 448 uur en dat is dus (bijna) de 45%.

Voor de collega’s is deze rekenwijze niet inzichtelijk genoeg en bovendien verdient 
het de schoonheidsprijs natuurlijk niet. We moeten dit dus veel duidelijker 



communiceren met elkaar en ook duidelijker kunnen aangeven op het formulier. Dit 
vraagt o.i. de volgende acties:
· Besluit nemen over 45% door PMR plus motivatie
· Goede beschrijving van hetgeen onder de opslagfactor valt en besluit door 
PMR over uren (voorstel is niet te kruidenieren in uren en minuten).
· Aanpassen van het formulier door CvB (actie loopt).

Over de vragen die collega’s middels jullie cao enquête aan de MR hebben 
doorgegeven:
Silvia en ik zijn hier druk mee bezig. De antwoorden van de AVS zijn binnen. 
Sommige antwoorden hebben nog wat extra verduidelijking nodig. Dit hebben wij nu 
in kaart. Ik ben momenteel bezig met het opschrijven van alle antwoorden. Hoop dit 
ergens volgende week af te hebben en naar jullie toe te kunnen sturen. Verder 
communicatie laat ik dan even bij jullie als MR.

Over het invoeringsplan:
Dit pakken Theo en ik samen op. Gisteren de eerste verkenning gedaan. Dit gaat 
lukken. We hebben van de PMR wel nog een aantal uitspraken nodig zoals 
afgesproken in de laatste MR vergadering. Is nog wel even een klus. Of dit voor de 
Kerst gaat lukken weet ik niet. Eind januari moet haalbaar zijn schat ik in.

Over basismodel en overlegmodel:
Bij de invoering van deze cao is het voltallig personeel uitgenodigd om te stemmen. 
Indertijd hebben we dit zo afgesproken. Ongeveer 30 personeelsleden hebben toen 
hun stem uitgebracht. 16 Collega’s kozen toen voor het overlegmodel. Deze 
stemming blijkt niet goed verlopen te zijn. Het voltallige personeel (hier en daar 
wordt gesproken van minimaal 80%) moet een stem uitbrengen. De helft plus 1 wint.
De reële situatie is dat het overlegmodel op grote schaal wordt gehanteerd. Ik heb dus 
tijdens de laatste MR vergadering voorgesteld het overlegmodel te handhaven. Voor 
de zuiverheid kunnen we voor de nieuwe cao (2018) weer een stemming houden. Dat 
laat ik even bij jullie om een besluit over te nemen.
Ik verwacht overigens dat wij tijdens de gesprekken in mei wel meer overleg met 
collega’s hebben. Wij zijn immers allemaal wat meer gewend aan de mogelijkheden 
die het model biedt en hebben er meer kennis over.

7. Begroting: De directie heeft de begroting toegestuurd. De MR zal hier kritisch naar 
kijken en eventuele vragen per mail afhandelen.

8. Herbezetting groepen: Afgelopen maand hebben wij gehoord dat collega Martine 
Dirks borstkanker heeft. Er zijn door directie besluiten genomen met betrekking tot de 
nieuwe bezetting van haar groep. In de groep van Martine staat Maud. Tot 12 
december zal Ineke Commandeur groep 7C overnemen, daarna komt er een vaste 
vervangster Sandra in groep 7C. Ouders van groep 7C zijn het hier niet mee eens en 
hebben contact gezocht met directie. Ook de wijze van communicatie is niet naar 
wens verlopen. Directie heeft een brief opgesteld om het een en ander uit te leggen en 
toe te lichten. 

9. Jaarplan MR, verschuift naar volgende vergadering



Nr. Datum Actie Wie Wanneer
1 22 nov ’16 cao vragen aan GMR en 

directeurenberaad.
GMR leden, 
Guus

Gedaan 

2 December Abonnement afsluiten bij 
AOB

Doris Gedaan

3. December Bedankje voor Peter W in de 
nieuwsbrief

Theo 

4.

Data GMR:
∑ 19 januari 2017
∑ 9 februari 2017 (MR voorzitters)
∑ 8 maart 2017
∑ 22 maart 2017 (Raad van Toezicht)
∑ 19 april 2017
∑ 21 juni 2017

Dag Datum Onderwerp Tijd

Dinsdag 15 nov ’16 
Aanpak tevredenheid enquête, 
jaarplanning MR, voortgang cao, 
begroting 

19.30

Dinsdag  10 jan ‘17 19.30

Dinsdag  28 febr ‘17 19.30

Dinsdag 
18 april   
’17 

19.30

Dinsdag 23 mei ‘17 19.30

Dinsdag  20 jun-17 Laatste vergadering + etentje 


