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Notulen MR vergadering  09 juli 2018 
Notulist: Chris 
Tijd: 14:30-16:00 uur 

 Onderwerp: Opmerkingen: Openbaar: 
1 Notulen vorige 

vergadering 
Notulen zijn goedgekeurd. x 

2 Mededelingen / 
ingebrachte 
stukken:  
 

Directie (Brigitta): 
Cao: De nieuwe CAO is getekend (als het goed is) door de 
vakbonden. Stakingen gaan volgend jaar gewoon door, 
ondanks de verbeteringen voor de leerkrachten. 
Veranderingen:  
- Salarisschalen omhoog.  
- Onderscheid basismodel en overlegmodel is komen te 
vervallen, het oude overlegmodel is nu binnen het ISOB het 
standaard.  
- Werktijden is eveneens een belangrijke verandering. De 
regel: na 5,5 uur een pauze vervalt. Voor ons maakt dit niet 
uit, want we hebben geregeld dat volgend jaar iedereen aan 
zijn/haar pauze komt.  
Ziekteverzuim: Verzuim is hoog binnen het ISOB. Gesprek 
moet gaan over wat je thuis nog kan doen als je ziek bent.   
E-learning: Met ingang van volgend jaar heeft het ISOB een 
contract met E-Wise; online cursussen voor leerkrachten. De 
scholing van leerkrachten (het lerarenregister) is nog niet 
verplicht voor de leerkrachten.   
Playing for Succes: ISOB breed, voor het stimuleren van het 
zelfvertrouwen/motivatie/positief zelfbeeld. Evaluatie 
hiervan is bovenschools.  
Naschoolse aanbod: Geen nieuws. De BSO zal hierin niet 
worden benadeeld. Zal gepromoot worden via sociale 
media.  
Nieuwe scholen Anneke/ Inge/Titia: Anneke naar de 
Tweemaster in de Rijp, Inge naar het Juliana van Stolberg in 
Castricum. Titia zal 12 juli voor het laatst op school zijn, die 
zal naar Egmond gaan.  
MR (Allen): 
Samenwerking SV Graftdijk 
Verwachtingen Dorpshuis: Er is vraag naar extra sleutels. 
Die zijn er en vanuit het dorpshuis 2/3 sleutels. De verhuur 
is nu nog zonder speellokaal.  
Kermiscommissie kwam onverwachts in het dorpshuis om 
te vergaderen. Dit moet even besproken worden, want er is 
nu geen zicht op wie wanneer op school is via het dorpshuis. 
AVG: Op de website staat alles m.b.t. de privacywet 
(statement en verklaring) die betrekking heeft op onze 
school. Dit zal ook via het Vincketouwtje worden 
gecommuniceerd naar de ouders.   

x 

3 Formatie Definitieve toezegging ISOB: Het plaatje zoals we die bedacht 
en gecommuniceerd hadden is toegekend voor het 
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schooljaar 2018-2019.  De scholen die overformatie hebben 
aangevraagd moeten het geld dat bestemd was voor de 
werkdrukverlaging inleveren.  
Informatieplicht richting MR: Loopt via de GMR. De MR mag 
altijd bij de GMR informatie opvragen. Wat betreft GMR 
evaluatie zal deze eind dit jaar/begin volgend jaar worden 
gehouden. MR leden mogen ook altijd contact opnemen de 
contactpersoon van de GMR.  
Onderwijsassistent vacature:  Jessy Pasteuning.  

4 Werkdruk 
verlaging na 
2019 

Geheel (eenmalig) in formatie.  

5 Toeslag kleine 
scholen na 2019 

Alvast vooruit inzetten voor formatie  

6 School 
ontwikkelplan 

Goedgekeurd voor nieuwe jaar. x 

7 School(info) gids Aanpassing naar scholenopdekaart.nl, MR gaat akkoord.  x 
8 Samenstelling 

MR 
Irma zal vanaf volgend jaar aansluiten bij de MR.  x 

9 Jaarvergadering  MR Jaarverslag neemt Koen (voorzitter) op zich. x 
10 Rondvraag en 

sluiting 
- Keukentje gang in de onderbouw moet wat opgeknapt 
worden.  
- Brigitta mailt voorstel voor eerstvolgende MR vergadering 
en jaarvergadering.  
- Gemeente Alkmaar heeft een JOGG project aangeboden 
(jongeren op gezond gewicht). Team is positief over het 
project, maar in hoeverre gaan wij als school dingen 
verplichten ‘drinkdagen’. De MR is voor voorlichting en 
stimulans van drinken van water.  

x 

 
 


