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Plaats:   ombs ZieZo 

Tijd:    20.00 – 22.00 uur  

Datum:  11-04-2016 

Uitgenodigd: leden MR, directie 

     

    

Afmelding: Natasja, Lucia             Notulist:  Arnout 
Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

   

1. Vaststellen agenda 

 

- vastgesteld  -  

2. post/mededeling - tijdschriften 

 

- geen mededeling 

3. Notulen  

                        

- notulen 15-3-2017 

 

- vastgesteld 

4. aansprakelijkheid 

hulpouders 

 

- stand van zaken 

 

- Mail is er uit naar het GMR,  

- Dion geeft aan dat hij een heel document heeft vanuit 

de VOS/ABB. Het gaat o.a. de zorgplicht van de school. 

Hij moet dit nog doornemen. 

5. social media 

 

- promofilmpje - We hebben het filmpje bekeken en vonden het niet 

passen bij hetgeen wij als MR zouden willen zien. Wel is 

duidelijk dat we graag ouders en kinderen samen op een 

bijeenkomst willen, zodat ze tijdens en daarna met elkaar 

in gesprek kunnen. 

6. Over en vanuit de 

directie  

20 minuten 

 

- Kober 

 

 

 

 

 

- De unitmanager van Kober geeft aan dat ze het 

Montessori-idee wel behouden wil, maar de 

daadwerkelijke invulling daarvan, denk aan opleiding en 

dergelijke, daarvoor verwijst ze naar haar leidinggevende. 

Het hele traject om een VVE-montessori-groep zonder de 

‘VVE-verplichtingen’ te draaien wordt weer uitgezocht. 
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Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

 

 

- MARAP 

- Formatieplan 

 

 

 

 

 

 

 

- Schoolgids 

 

 

- Huisvesting 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oudercursus/PR 

 

 

- ouderbijdrage 

Dion blijft in overleg met Kober (22/4/17 met de 

regiomanager en de directeur-bestuurder van OBO).  

- nog geen reactie gehad van het bestuurskantoor. 

- Ten opzichte van vorige keer zijn de bedragen waar we 

onze verdere formatie op kunnen baseren, verhoogd. 

Op het moment zijn we op de route van de vrijwillige en 

verplichte mobiliteit. 

Hoe zit het met het omzetten van tijdelijke aanstellingen 

naar vaste aanstellingen? Eerst gaan de uitbreidingen 

van de vaste leerkrachten, daarna de andere tijdelijke 

aanstellingen. 

- Dion vraagt of het mag zoals voorgaande jaren: eerst de 

werkgroep, die er op schiet en daarna de hele MR ter 

goedkeuring. Streven is 30 mei. 

- Een nieuw plaatje voor de fietsenstalling is naar 

gemeente Roosendaal gestuurd en tevens een vraag om 

de groenstrook naast het voetpad bij de school te mogen 

betrekken (voor het overblijven). 

I.v.m. de bouw van de nieuwe wijk heeft Dion ook weer 

om informatie gevraagd, wanneer gebeurt er wat…..? 

Voor het verbouwen van de school heeft Dion al in mei 

een gesprek met de betreffenden van OBO, zodat het 

voortraject al in gezet kan worden. 

- loopt vlot met ongeveer dertig ouders. 

- open dag voor de zittende ouders is één keer in de twee 

jaar. 

- het betalen van de ouderbijdrage blijft een heikel punt. 

7. update commissies Indien nodig: 

- BVL  

 

Geen info 
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Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

- PR 

- Passend onderwijs 

Zie punt 6 

Geen informatie 

8. Rondvraag met directie 

5 minuten 

- Geen   

9. Vanuit de GMR: 

10 minuten 

- Hoe gaat het met de 

GMR ? 

- Wij maken ons zorgen over de informatieverstrekking van 

de GMR. 

10. Rondvraag zonder 

directie 

5 minuten 

-   

 

 

Actielijst 
 

wat Wanneer Door wie 

Concrete vraag aansprakelijkheid 

formuleren voor GMR en OBO en de 

afwikkelingen monitoren 

Schooljaar 2016/2017 Cas en Arnout 

Dion kijkt naar de verzekering mbt 

aanprakelijkheid 

maart Dion 

Verkiezingen, tijdspad  Voor 30 mei Arnout, Natasja 

 


