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Plaats:   ombs ZieZo 

Tijd:    19.30– 21.30 uur 

Datum:  dinsdag 30-05-2017 

Uitgenodigd: leden MR, directeur 

       

Afmelding: Jan en Brigit    notulen        Notulist:José 

Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

   

1. Vaststellen agenda 

 

 Cas opent de vergadering en stelt de agenda 

vast. 

2. Post / mededelingen 

5 minuten 

- MR-actueel, nr. 4 april 2017 

- MR magazine, nr 4 mei 2017 (o.a. met arbo-

wet)  

In MRactueel  staat een stuk over  

aansprakelijkheid; hoe vergroot je de 

betrokkenheid bij de ouders. 

3. Notulen  

5 minuten                       

- notulen 11-04-2017  vastgesteld. 

4. aansprakelijkheid 

hulpouders 

- De aansprakelijkheid van hulpouders die 

meegaan op schoolreis of leerlingen vervoeren 

onder schooltijd.  

- informerend 

Dion is de huidige verzekering aan het bekijken, 

dit punt loopt en we hebben de reactie vanuit 

OBO doorgesproken. Als hulpouder heb je een 

gedeelde verantwoordelijkheid. Gaan we 

wachten op die regels of ondernemen we zelf 

actie? Hoe pakken we dit aan? Als school kun je 

hier afspraken over maken.  Ziezo stelt zich pro-

actief op, we verduidelijken wat we verwachten 

van ouders en leerkrachten.  Dion zorgt voor het 

verstrekken protocol leerlingenvervoer aan de 

ouders. 

5. Over en vanuit de 

directie  

20 minuten 

 

Alleen de punten behandelen die ook 

daadwerkelijk aan de orde zijn gekomen:  

- Schoolgids 

- Formatieplan 

- Urenbereking  

Schoolgids 

Dion neemt onze opmerkingen mee. 

Hoofdstuk 5;  Dion neemt de opmerkingen vanuit 

Jolanda mee. 

Peggy stuurt haar opmerkingen door. 

Dion stuurt de aangepaste versie door. 

We hadden een levendige discussie over het 
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- Overblijfbijdrage en verantwoording 

- MARAP 

belang van stimuleren en aandacht besteden 

aan het meenemen van een gezonde 

pauzehap en traktatie, dit item blijft zo staan in 

de schoolgids. 

 

Opbrengsten.   

De IEP eindtoets is afgenomen, we scoren boven 

van het landelijk gemiddelde. 

 

Kober. 

Er is een gesprek geweest met de 

regiomanager, 

Conclusie: In het gesprek kwam duidelijk naar 

voren dat we staan voor ons Montessori-peuter-

onderwijs, maar wel met gediplomeerde leiding! 

Binnen ons gebouw komt één vaste geschoolde 

peuterleidster voor 4 dagdelen, Op twee 

dagdelen komt er een tweede leidster bij. 

Je kunt de 2 peutergroepen niet met elkaar 

vergelijken, de Montessori-peutergroep heeft 

een duidelijke visie. 

Ouders van VVE -kinderen  worden naar de 

Kober peutergroep verwezen maar ze zijn wel vrij 

om te kiezen tussen de 2 peutergroepen. Een 

kind met VVE indicatie waarvan de ouders 

kiezen voor de montessori-peutergroep, kunnen 

maar twee dagdelen terecht.  

 

Management rapportage 

Is blijven liggen op het bestuurskantoor, deze 

week krijgt Dion een terugkoppeling van 

kantoor. 

 

Jaarplan. 

Na de studiedag komt het terug op de MR-
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agenda 

 

Taakbeleid. 

Enkele punten zijn al besproken; de 

opslagfactor;  compensatie die leerkachten 

krijgen die een kind hebben met een 

arrangement; taken die eruit gaan;  pelgrimeren 

komt er als taak bij; er is een buffer ingebouwd in 

de normjaartaak.  

De andere punten worden besproken tijdens de 

studiedag. 

OBO is met een extern  bedrijf bezig met een 

nieuw format voor de normjaartaak. 

 

Formatieplan 

Mobiliteit; Tinne gaat naar de flexpool. 

Juli Roodbol heeft bij ons stage gelopen ze 

maakt een overstap vanuit het Palet naar ons. 

Ilona heeft een vaste aanstelling  voor 2 dagen, 

de overige 3 dagen komt zij in de flexpool.   

ZieZo biijft haar stamschool.  

Zij kriijgt uitstel voor het volgen van de 

Montessori-opleiding.  

De onderwijsassisente SiIke werkt 2 dagen, zij is 

gekoppeld aan onze formatie.  

Volgende vergadering is de formatie rond. 

Vraag van Peggy: 

Birgit is leerkracht bij ons op school en haar 

partner is vertrouwenspersoon. 

kan de partner van een leerkracht 

vertrouwenspersoon zijn? Er zijn 2 

vertrouwenspersonen, een leerkracht en een 

ouder. Dion gaat het uitzoeken. 

 

Urenberekening: 
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Deze wordt besproken op de studieochtend. 

 

Hoorns model en andere modellen: 

Is dit een punt om volgend jaar te bespreken? 

 

Huisvesting. 

Van de gemeente heeft Dion niets gehoord met 

betrekking tot de fietsenstalling. 

De nieuwbouw aan ´t Zand; er is contact 

gezocht en de zaken zijn  besproken, de 

plannen zijn in het team bekeken en 

aandachtspunten zijn aangegeven. 

 

Overblijfbijdrage. 

Het bedrag staat op 45 euro, de betaling bliijft 

op 80% staan. 

Dion wil een 2e pedagogisch medewerker voor 

het overblijven, voor een goede begeleiding en 

het uitdragen van onze visie. Kreukelz en Kober 

zijn een offerte aan het maken. Dion gaat kijken 

wat het beste is voor onze school. De prijs gaat 

elk jaar omhoog. 

De begroting van de ouderbijdrage moet 

goedgekeurd worden door de MR en komt dus 

terug op de volgende vergadering . 

 

6. update van de 

commissies 

10 minuten 

Indien nodig: 

- BVL  

- PR 

- Passend onderwijs 

- De verkeerssituatie op dit moment is vrij 

chaotisch, zeker in de ochtend, dit duurt nog tot 

de zomervakantie. 

- PR:  niets te melden. 

- Passend onderwijs: Peggy blijft nog een jaar in 

deze commissie, zij stuurt de verslagen door. 

7. taakuren MR -  Moet er iets in het aantal uren veranderen die 

volgens de cao vastliggen? 

-  akkoord gegeven, ook van Brigit. 

 

8. verkiezingen MR - stand van zaken Er hangen posters en de vraag voor MR ouders 
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stond in de nieuwsbrief er is een brief meegeven. 

Arnout vraagt of Monique een stuk op de 

facebook pagina te zetten. 

-Blijft de personeelsgeleding hetzelfde?  

Ja.  

-Lucia is herkiesbaar, en wil blijven. Dion gaat dit 

in het team bespreken. 

 

9. begroting 2017 - zie voorstel in de bijlage MR actueel moet er ook bij op de begroting. 

De begroting loopt over een kalenderjaar. Dit 

punt komt op de agend van september terug. 

10. Rondvraag met directie 

5 minuten 

 

 - Peggy: 

De NIO en de IEP; Is de NIO een verplichte test? 

Peggy heeft het idee dat het veel onrust 

veroorzaakt. 

Het is OBO-breed een afspraak. Lucia en Arnout 

geven een toelichting; het is de 

capaciteitentest, samen met alle gegevens en 

deze toetsuitslag krijg je dan een duidelijk beeld 

van de leerling. 

Natasja: leerlingenaantal. 

De instroom in de volle onderbouw, is daar een 

aantal aan gekoppeld? Dion licht dit punt toe;  

de groepsgrootte die mag ontstaan door zij-

instroom is duidelijk omschreven in het zorgplan. 

- De website is niet actueel. 

 

11. Vanuit de GMR: 

10 minuten 

www.obo-wbr.nl/organisatie/gemeenschappelijke-

medezeggenschapsraad/ 

er staat nog geen nieuwe info op na november 2016. 

Actie naar de GMR…. 

Vanuit de GMR, er is geen enkele update. 

Arnout onderneemt actie, samen met Cas 

vraagt  hij een gesprek aan bij de GMR. 

http://www.obo-wbr.nl/organisatie/gemeenschappelijke-medezeggenschapsraad/
http://www.obo-wbr.nl/organisatie/gemeenschappelijke-medezeggenschapsraad/
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12. Rondvraag zonder directie 

5 minuten 

 Volgende keer starten we de vergadering om 

19.00u tot 20.30u en daarna gaan we naar de 

Lantaern. 

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/juni Dion 

Verkiezingen, tijdspad  Voor 30 mei/juni Arnout, Natasja 

kan de partner van een leerkracht 

vertrouwens persoon zijn?  

Voor 22-6 Dion zoekt het uit 

Lucia is herkiesbaar. Voor 22-6 Dion bespreekt dit in het teamoverleg. 

Arnout vraagt, samen met Cas een gesprek 

aan bij de GMR. 

Voor 22-6 Arnout 

 


