
 

MR-vergadering 12 november 2019 

 

aanwezig : Dominique, Nicole, Marieke, Angelique, Sanne, Natasja, Wilfred, Thijs, Renske 

afwezig : Mayke (i.v.m. zwangerschap) 

Gezamenlijk deel met de MR St. Servatius 
 
interim Bestuurder  (1e terugkoppeling) 
Nico de Vrede heeft 22 oktober zijn eerste bevindingen over onze organisatie gedeeld tijdens het directie-
beraad. Hij heeft een positieve indruk, SKOzoK is een stevige stichting, het gras is heel groen en vrijwel alle 
indicatoren (bijvoorbeeld financiën, ICT, huisvesting) zijn positief. Echter is onze organisatie gericht op 
strategische planning en rationele systemen, minder gericht op natuurlijk, open systemen. Daarin kunnen we 
verbeteren. 

GOM (schoonmaakbedrijf) 
Helaas verloopt de schoonmaak niet naar wens en ook niet op andere SKOzoK-scholen. Bij ontevredenheid 
breng ik de rayonleider van GOM op de hoogte en zij wordt geacht hierop te reageren en actie uit te zetten. 
Frans en Maarten verzamelen namens SKOzoK de meldingen, acties en stemmen dit af met de klantmanager 
van GOM. 
Om de meldingen kracht bij te zetten is VFM gevraagd de onafhankelijke metingen op te gaan starten. 
Eventuele consequenties op basis van de uitkomsten zijn contractueel vastgelegd. De voorbereidingen van de 
metingen vergen ongeveer een maand, echter worden de scholen op basis van urgentie opgepakt. Scholen 
waar minder tot geen klachten zijn, zullen in eerste instantie alleen in kaart worden gebracht en nog niet 
gemeten. 
Op korte termijn vindt een managementoverleg plaats tussen GOM en het SKOzoK-bestuur over de stand van 
zaken. 

Proceswijziging MT (nieuwe KO-er, nieuwe directie-ondersteuning) 
Zoals gecommuniceerd zal Saskia van Dongen per 1 december voor 0,7 fte starten als KO-er op ons cluster. Dit 
is 0,1 (=1 dagdeel) meer dan Esther zodat Saskia extra ruimte heeft om onze organisatie, het cluster en onze 
werkwijze te leren kennen. Na de zomervakantie gaat haar werktijdfactor naar 0,6 fte. Saskia heeft veel 
werkervaring als intern begeleider, trajectbegeleider en ambulant begeleider en daarvoor als leerkracht. 
Daisy Bongers zal per 1 dec tot de zomervakantie de taken van Janneke overnemen als directie-ondersteuner, 
ze blijft daarnaast coördinator onderbouw op de Pionier. Hiermee zal zij dus ook op St Servatius gaan werken. 
Tessy Bosmans zal op do-vrij groep 1-2a gaan begeleiden. Tessy is een nieuwe collega binnen SKOzoK en zal 
voor de andere dagen in de flexpool gaan werken. In het volgende Spionneke zal zij zich voorstellen. Els zal 
fulltime gaan werken. Alle ouders van het cluster worden deze week per mail op de hoogte gesteld. 

TSO 
TSO samen eten heeft contract op de Pionier opgezegd. We hebben de landelijke organisatie Kinderstralen 
geraadpleegd en er heeft zich een nieuwe partij gemeld, met deze partij zijn we in de afrondende fase en zullen 
zeer spoedig het contract tekenen waardoor het overblijven op de Pionier gewaarborgd is. De huidige 
overblijfkrachten worden graag door de nieuwe aanbieder ingezet. In het proces is De Dorenhagen ook 
aangesloten zodat ook daar de TSO georganiseerd is. Di 19 nov overleg met Debby over afhandeling en 
communicatie naar ouders. Daarna kan de nieuwe aanbieder naar ouders gaan communiceren. 

 



MR-punten Pionier 

vertrek collega’s  

Om onrust bij ouders te voorkomen maakt Nicole een brief naar ouders omtrent de wisselingen van 

leerkrachten. In dit schrijven zal Nicole de wisselingen verduidelijken. Deze brief wordt eerst met de MR 

gedeeld voordat de brief naar alle ouders gaat.  

Jaarplan/resultaten/inspectie 

In ’t Spionneke konden ouders de eerste opbrengsten lezen t.a.v. onze schoolontwikkeling. Hierover zijn 

inhoudelijk geen vragen gekomen. Er zijn wel positieve signalen ontvangen over de communicatie rondom 

schoolontwikkeling.  

Er zijn dit jaar gesprekken met de inspectie op bestuursniveau. Nicole houdt het bestuur op de hoogte van de 

ingeslagen weg (middels het jaarplan). Mogelijk volgt er komend kalenderjaar een bezoek van de inspectie aan 

de Pionier.  

 

renovatie/nieuwbouw 

Thijs en Wilfred nemen initiatief t.a.v. van een petitie richting de gemeente. Via de klassen wordt deze petitie 

verspreid. Het doel hiervan is om de gemeente bewust te laten meedenken over onderwijs.  

 

begroting 

Een aantal stijgingen en dalingen zijn besproken. Meestal hebben deze verschillen betrekking op het 

leerlingaantal wat volgens de prognoses terugloopt.  

website MR 

Angelique mailt Stans om de website qua MR kloppend te maken.  

 

herrie-optocht 

De volgende signalen zijn binnengekomen : er waren ouders die niet begrijpen waarom kinderen ‘gebruikt 

worden’ om een doel van leraren te bereiken, er waren ouders die het een ludieke actie vonden, er waren 

ouders die de optocht te ver wandelen vonden waardoor er gaten in de groep ontstonden en er waren ouders 

die vinden dat je i.v.m. veiligheid een serieus beroep op hun mag doen.  

 

 

 

 


