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Plaats:   ombs ZieZo 
Tijd:    19.30– 21.30 

Datum:  dinsdag 7-11-2017 

Uitgenodigd: leden MR, directeur 

Afmeldingen:  Natasja en Veronique          Notulist: Brigit 
Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

   

1. Vaststellen agenda 

 

  

2. Post / mededelingen 

5 minuten 

- MR magazine nr. 6 

september 2017 

- MR-actueel nr. 10 

september 2017 

 

- informeren 

 

 

3. Notulen  

5 minuten                       

- Vaststellen notulen 28-9-

2017 

Notulen zijn vastgesteld. 

NB:  

Werkwijze reageren op notulen; In de eerstkomende 

vergadering worden wijzigingen besproken. Wil je eerdere 

wijzigingen doorsturen naar Arnout, (secretaris) dan ook naar 

de rest van de leden.  

4. Kreukelz versus Kober De MR wil graag weten: 

-Wat zijn de afspraken 

waaraan voldaan moet 

worden door 

Kreukelz/Kober  

- Hoe staat het er voor na 

het eerste halve jaar en wat 

zijn eventuele 

consequenties na de keuze 

Dion:  

“Voor het overblijven huurt ZieZo een pedagogisch 

medewerker in van Kober, verantwoordelijk voor de 

coordinatie.  Hij/zij stuurt de overblijfouders aan, communiceert 

tussen overblijfouders en team, is eerste aanspreekpersoon bij 

calamiteiten op het plein, houdt presentielijsten bij, stimuleert 

het overblijven voor kinderen door nieuwe spellen te 

introduceren/faciliteren. Bovendien houdt hij/zij feeling met de 

kinderen door te kijken waar behoefte aan is. De 
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voor één van beide partijen 

? 

 

- Hoe voorkom je 

belangenverstrengeling ? 

- hoe kwetsbaar is het, 

bijvoorbeeld bij conflicten 

(Kreukelz is een kleine 

organisatie en Kober erg 

groot) ? 

overblijfouders worden aangesproken op hun taken en daar 

waar nodig bijgestuurd. Vier keer per jaar (op voorhand) wordt 

een vergadering belegd en deze wordt voorgezeten door de 

coordinator. “ 

 

Dion: 

“afgelopen jaar is er vanuit het team aangegeven dat er veel 

onrust vanuit het overblijven terug de groepen in kwam. Er 

gebeurde teveel incidenten die vervolgens in de groepen 

opgelost moesten worden. De visie van Kober leek zich steeds 

meer te richten op het ‘leveren van een coordiator’ en niet 

meer op de inhoud van het overblijven.  

Kober biedt Kober Kinderlunch aan. Dat bevat het complete 

pakket van samen lunchen, lunch aansturen, eten inkopen en 

het buitenspelen coordineren en verder helpen ontwikkelen. 

Omdat we dat pakket niet afnemen, beperkt het zich tot het 

leveren van een coordinator. 

 Omdat deze invulling niet naar tevredenheid ging is er een 

gesprek geweest met Kreukelz. Vanuit hun visie zouden ze de 

gevraagde invulling wel kunnen leveren.  

Vanuit OBO en ook MR werd aangegeven dat er eerst een 

verbeterperiode moest komen om Kober een kans te geven 

een andere invulling te geve. Dit ook met een andere 

coordinator.  De verbeteringen zijn zichtbaar al is het nog wel 

in ontwikkeling. De lijnen zijn korter.  

Blijven we bij Kober dan heeft dat geen gevolgen voor zowel 

Kober als Kreukels. Met Kreukelz lopen nu geen 

overeenkomsten. Stappen we over naar Kreukelz, zou dat 

gaan betekenen dat de samenwerking met Kober over 
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spanning komt te staan. Daarover zijn ze heel helder geweest. 

“ 

 

Een van de medewerkers bij Kreukelz werkt ook op Ziezo als 

onderwijsassistent.   

Dion:  

“De belangenverstrengeling is binnen onze organisatie op 

meerdere manieren mogelijk. Juist omdat we ons daarvan 

bewust zijn houden wel elkaar scherp door niemand voor te 

trekken. Kober is juist in deze de partij die voorgetrokken wordt 

in het nadeel van de andere partij. Dit is destijds zo 

afgesproken, omdat het toen nog ene vruchtbare leek, 

(vermelding in de schoolgids en op de website, 

informatieverstrekking bij intakegesprekken).” 

 

Kober en Ziezo hebben een contract tot de kerstvakantie.  

Kober wil in de toekomst aanpassingen maken in 

samenwerking en bezetting van de gebouwen.  

Dion wil graag van OBO weten hoe hun visie is op de 

samenwerking met Kober; eea speelt ook op andere scholen.  

 

We hebben nu een coordinator met wie het goed 

samenwerken is maar wat gebeurt er als deze wegvalt. Wat 

doet Kober dan? En wat doet ZieZo? 

  

- De MR vraagt: welke eisen worden er gesteld aan het 

overblijven:   Staan die eisen op papier om zo heldere 

voors en tegens van beide organisaties te vergelijken 

maar ook om komende beslissingen te kunnenmaken  
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- De MR vraagt: kunnen we zo’n beslissing zelfstandig 

nemen zonder OBO ‘toestemming’.  

- De MR geeft aan dat er aandacht moet zijn voor 

eventuele belangenverstrengeling en dat de 

doorgaande lijn qua kwalteit en visie in de gaten moet 

worden gehouden.  

5. Over en vanuit de 

directie  

20 minuten 

Alleen de punten behandelen 

die ook daadwerkelijk aan de 

orde zijn gekomen:  

- MARAP 

 

 

 

 

- begroting  

 

 

MARAP 

Dion neemt deze door met de aanwezige MR-leden.  

Er komt geen terugkoppeling voor de MARAP vanuit OBO. 

Deze wordt meegenomen in het teambezoek en besproken 

tijdens het functioneringsgesprekvan Dion in januari.    

 

Begroting 

Hierover heeft Dion morgen 8-11 een overleg op het OBO 

kantoor. Hiervoor is een nieuw programma waar Dion eerst 

informatie over krijgt waarna de begroting naar de MR wordt 

gestuurd.  

 

Vakantierooster 

Het ziet er netjes uit. We wachten nog  op het definitieve 

voorstel van OBO 

De MR geeft toestemming zoals het rooster er nu uit ziet.  

 

Jaarplan 

Het jaarplan is vooral voor het team en als verantwoording 

naar OBO toe geschreven. Waar gaan we naartoe en hoe 

gaan we dat doen.  
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De MR wil graag dat het jaarplan kort, bondig en SMART wordt 

geschreven. 

Dit is een aandachtspunt voor het komende plan. 

We geven akoord voor het jaarplan.  

 

SOP 

Er is al jaren kritiek op het huidige instrument (waar zijn we sterk 

in, wat zijn onze grenzen) . De directies en IB zijn hiermee aan 

het stoeien om een duidelijker beeld te gaan geven.  

 

Bebouwing het Zand 

Dion is naar een bijeenkomst geweest en de start van de bouw 

is gemaakt. Dion neemt contact op met de 

projectontwikkelaar van de gemeente om bijvoorbeeld meer 

duidelijkheid te krijgen voor het bouwverkeer.  

 

Informatie-avonden 

Het ene jaar de Montessori-oudercursus, het andere jaar een 

voorstel voor cursussen/bijeenkomsten voor ouders. Er wordt 

een vraag bij de ouders weggelegd wat de invulling zou 

kunnen zijn.  

 

Nieuwe schooltijden 

Vanuit de tevredenheidsenquetes zowel bij ouders en 

teamleden is duidelijk geworden dat er behoefte is om te 

inventariseren/zich breed te orienteren op nieuwe, andere 

schooltijden. 
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Dion wil een klankbordgroep samenstellen om hiermee te 

starten;  

Starten met informatie- en wensenverzameling van team, 

ouders, MR-leden en oudercommissie.  

De MR wil graag meedenken en dit komt als vast punt terug op 

de agenda.  

  

 

6. update van de 

commissies 

10 minuten 

Indien nodig: 

- BVL  

- PR 

- Passend onderwijs 

 

- Verlichtingactie 17 november 

- informeren 

- informeren 

7. werkgroepen - Indelen en vaststellen Arnout past aan en vraagt niet-aanwezige leden. 

Arnout doet een voorstel voor een  

hei-dag / lunch 

8. Rondvraag met directie 

5 minuten 

  

9. Vanuit de GMR: 

10 minuten 

Informatie over de nascholing 

voor MR-leden 

 

10. Rondvraag zonder 

directie 

5 minuten 

  

Actielijst 
 

wat Wanneer Door wie 

Tijdspad overleg “andere 

schooltijden”   

Voor 14 december 2017 Dion 
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