
 

  

 Verslag vergadering MR De Paradijsvogel d.d. 4 april 2022 

Aanwezig 

MR: Christa, Petra, Stefan, Lianne, en Ingrid 

Directie: Joost 

1. Opening 

De vergadering wordt geopend. De voorzitter heet iedereen welkom. 

Deze vergadering was eerst gepland op 14 maart 2022 maar is verplaatst naar vandaag. 

Joost geeft uitleg over de afwezigheid van Nieke. Ze maakt een pas op de plaats. Zal een aantal 
weken niet op school zijn. Gesprekken worden gevoerd om op het goede pad te komen. Ouders zijn 
inmiddels geïnformeerd. Nu pakt Joost het verder alleen op en heeft daarbij veel hulp vanuit het 
team.  

Vanuit MR wensen we alle goeds aan Nieke. Joost zal worden toegevoegd aan de MR app. 

2. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van 24 januari 2022 is inhoudelijk goedgekeurd. De notulen zullen door Petra op de site 
geplaatst worden.  

3. Communicatie MR 

Tijdens deze vergadering zijn zaken besproken die ten goede komen aan het vertrouwen 
hebben in elkaar als MR team.  

4. Mededelingen directie  

Over Corona: er geldt nog steeds 5 dagen quarantaine voor zowel kinderen als personeel. 

De openbare basisschool Ypenburg (voorheen de Startbaan) zal worden opgeheven.  

Groep 8 procedure over het schooladvies nav Cito gaan veranderen in een doorstroomtoets. 
Daarna kan pas de aanmelding voor het VO worden gedaan. De eindtoets wordt daardoor 
belangrijker. Het eindadvies is nu vóór de Cito eindtoets. Dit eindadvies wordt gebaseerd op het 
beeld over de leerling in de afgelopen jaren, snappet voortgang, werkhouding etc.  

Er is een personeelstevredenheidsonderzoek gedaan. Deze zal worden besproken met de leden 
van de PMR om te kijken weke aanbevelingen er zijn voor de directie.  

Lucasonderwijs heeft ook een enquête gehouden. Deze zal worden besproken in de GMR en zal 
daarna naar de scholen komen ter bespreking in de MR.  

Er is nog onduidelijkheid over de leden van de GMR. Of er iemand van onze school in moet. Dit 
zal door Joost worden uitgezocht.  



5. Vakantieregeling komend schooljaar 

Deze is aan ons getoond ter informatie. De Lucas maakt ieder jaar het rooster en daar is verder 
geen goedkeuring van de MR voor nodig.  

Daarnaast wordt er een toelichting gegeven over de uren lestijd voor het komende schooljaar. 
De uren die eraf gaan ivm feestdagen, vakanties en studiedagen.  

6. Formatieplan 

Er wordt door Joost een toelichting gegeven op het formatieplan van komend schooljaar. De 
inzet is om zoveel mogelijk vast te houden aan de huidige (zorg) structuur en daarmee de 
aantrekkingskracht van onze school behouden met goed onderwijs, goede leerkrachten en in 
relatie tot de inkomsten op basis van het aantal leerlingen. De MR heeft hierover positief 
ingestemd met de voorgenomen formatie.  

NPO-gelden komen deels nog boven op het formatieplan.  

7. Verkiezingen  

Petra haar termijn is bijna afgelopen. Dit betekent dat er gevraagd moet worden aan ouders of 
er belangstelling is om lid te worden van de MR. Als er geen belangstelling is kan Petra 
aanblijven. Bij belangstelling zullen er verkiezingen worden gehouden. Tijdens deze 
vergadering is de procedure en uitvoering afgesproken.  

8. NPO gelden van 2 naar 4 jaar; welke effecten 

De NPO gelden mogen in 4 jaar worden uitgegeven. Hierdoor meer inzet mogelijk op langer 
termijn. Het werkelijke bedrag is nog niet bekend.  

9. Verkeersdrukte rondom de school 

Er zijn regelmatig gevaarlijke situaties gesignaleerd. Het is te triest dat het nodig is om met 2 
man buiten te moeten staan ter controle. Het is deels omdat ouders niet meer de school in 
komen dat het buiten drukker is maar is ook zeker te wijten aan bepaald gedrag van ouders. 
Daarnaast is het geen taak van de school. Maar wel een belangrijk punt. Joost geeft aan dat er 
wekelijks hulp wordt gevraagd van BOA's of politie. Gedrag van ouders die met auto komen is 
voornamelijk een probleem. Ideeën hoe we dit nog beter kunnen aanpakken zijn welkom.  

10. Wvttk 

Er is een vraag gesteld aan de MR  door een ouder over het traktatiebeleid. Dit is geen MR 
onderwerp. Petra koppelt dit terug naar de betreffende vraagsteller.  

Ivm corona worden activiteiten buiten school vooralsnog niet gedaan.  

Ouders in school: gaat wel weer komen maar niet alle ouders op alle momenten. Hier wordt 
reeds over nagedacht. Informatie hierover volgt nog.  

Datum volgende vergadering: staat op 16 mei maar wordt ivm de Avond4daagse verplaatst naar 24 
mei 2022 

 


