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Plaats:   ombs ZieZo 

Tijd:    19.30– 21.00 uur 

Datum:  dinsdag 15-03-2017 

Uitgenodigd: leden MR, directeur 

       

Afmelding:             Notulist: Lucia 

Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

   

1. Vaststellen agenda 

 

  

Geen extra punten. Het filmpje over Social Media vervalt, komt op de volgende agenda. 

2. Post / mededelingen 

5 minuten 

- Info-MR nr.1, maart 2017 

 

- informerend 

 

Info MR nr 1: Evalueren van het taakpakket: interessant artikel 

3. Notulen  

5 minuten                       

- notulen 31-01-2017  - vaststellen 

Notulen worden aangepast naar aanleiding van de opmerkingen. 

4. aansprakelijkheid 

hulpouders 

- De aansprakelijkheid van hulpouders die 

meegaan op schoolreis of leerlingen vervoeren 

onder schooltijd., antwoord vanuit de GMR: 
Als GMR lid vul ik onderstaand berichtje even 

aan...  

 

Jouw vraag is in de GMR van 8 oktober jl. 

ingebracht door Frans en behandeld.  

Frans en jijzelf hebben inmiddels contact gehad 

omtrent de respons.    

 

Verder zijn de notulen van de GMR vergaderingen 

voor een ieder ter inzage.  

Op de website OBO onder kopje organisatie /GMR 

staan de GMR verslagen gepubliceerd.  

- informerend, volg de link en kijk bij 

verslag 8-11-2016 
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Agendapunt Toelichting Besluit/actie 
zie: www.obo-

wbr.nl/organisatie/gemeenschappelijke-

medezeggenschapsraad/ 

 

 

Wij vertrouwen erop jullie hiermee van dienst 

te zijn geweest.  

Mochten er toch nog vragen zijn, kun je ons 

altijd benaderen via functionele mailbox 

secretariaat of één  

van de GMR leden.   

De GMR heeft de vraag over aansprakelijkheid beantwoord, bovenstaand mailtje is van de voorzitter. In het verslag (via de 

link) is het antwoord van de rondvraag te lezen. Waarschijnlijk heeft de GMR onze vraag niet begrepen omdat ze reageren 

met ‘dat we een verzekering af moeten sluiten’. Verder geeft GMR in hun antwoord aan dat oudervereniging vaak zelf 

initiatief nemen tot een verzekering. Daarnaast kan de oudervereniging advies geven over veilgheid bijv op gebied van 

taxiouders. GMR geeft aan dat OBO zou kunnen helpen.  

In reactie hierop worden soorten verzekeringen besproken tijdens onze vergadering. Arnout: de verzekering dekt alle 

schoolactiviteiten en vervoer naar en van school. Dion geeft aan dat hij wel wil kijken of er nog een aanvullende verzekering 

is. Er zijn echter twee verschillende zaken; bijv overblijfouders die zijn verzekerd tijdens hun activiteiten en hulpouders die 

activiteiten doen en die vallen onder onze gewone schoolverzekering en de leerkracht blijft verantwoordelijk. José heeft 

informatie gezocht over verzekeringen, zij vond een verzekering die vier activiteiten dekt en schoolreisjes. Er blijft echter 

onduidelijkheid bestaan over de aanprakelijkheid. 

 

We zijn niet tevreden met het antwoord van de GMR en krijgen de indruk dat de vraag niet voldoende is besproken. We 

willen opnieuw een concrete vraag formuleren over de aansprakelijkheid. We zijn het  erover eens dat OBO een duidelijk 

antwoord zou moeten geven. 

Dion zegt dat hij de kwestie al bij het bovenschoolse management heeft weggelegd, zij gaven aan dat de vraag bij GMR 

thuis hoort. GMR geeft nu aan dat het een punt is voor het DOO. Zo draaien we in een kringetje rond. 

De kwestie krijgt dus een vervolg. We willen graag weten wat de verantwoordelijkheid is van ouders en van leerkrachten bij 

verschillende activiteiten en wie aanprakelijk is als er iets gebeurt. Arnout informeert op persoonlijke titel de AOB, daarnaast 

formuleert de MR een concrete vraag voor de GMR. Wordt vervolgd. 

http://www.obo-wbr.nl/organisatie/gemeenschappelijke-medezeggenschapsraad/
http://www.obo-wbr.nl/organisatie/gemeenschappelijke-medezeggenschapsraad/
http://www.obo-wbr.nl/organisatie/gemeenschappelijke-medezeggenschapsraad/
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5. Over en vanuit de 

directie  

20 minuten 

 

Alleen de punten behandelen die ook 

daadwerkelijk aan de orde zijn gekomen:  

- Taakbeleid evaluatie (zie bijlage) 

 

 

- informerend 

 

SPR/peuterspeelzaal: de overname is goed verlopen, leidsters hebben garantie gekregen dat er tot de zomervakantie niets 

zal veranderen. Daarna zal er waarschijnlijk wel iets veranderen, maar situatie is onzeker. De huurcontracten worden overal 

opgesteld. Voor Kober zal de keuze strategisch zijn, zij zullen waarschijnlijk hun eigen ruimte gaan gebruiken ipv bij ons in de 

school. Het is een commerciele partij. De situatie met twee peutergroepen van Kober op één terrein is heel bijzonder.  Dion 

heeft in april opnieuw een gesprek met Kober. Hij wil graag weten wat de plannen zijn. Er is continu een dubbele agenda. Ad 

Goossens gaat binnenkort met Kober om de tafel om over de overname (over de psz die gelinkt zijn aan OBOscholen) te 

praten, hij gaat de montessoriwensen wel meenemen. Dion maakt zich zorgen over de toekomst en heeft ook een afspraak 

met Ad gemaakt.  

MARAP: heeft Dion ingediend en hij wil deze de volgende keer bespreken. 

Formatieplan: Het eerste gesprek met OBO heeft plaats gevonden, fase 1. De teamleden zijn nog niet op de hoogte, bij 

deze. Dion heeft alle betrokkenen gesproken, degenen die tijdelijke uitbreiding hebben moeten dat inleveren en vervolgens 

wordt gekeken wie er een vaste aanstelling kunnen krijgen. 

Voorheen werd een gemiddeld bedrag per leerkracht aangehouden, inmiddels is er een alternatief, iedere leerkracht wordt 

op de juiste waarde berekend. De verdeelsleutel is hiermee veranderd. Voor alle OBO scholen is het nu gunstiger, vertelt 

Dion.  Voor Ziezo valt het redelijk gunstig uit, vindt Dion, maar we gaan er wel op achteruit. We hadden volgens OBO een 

redelijk luxe positie. Arnout geeft aan dat het aantal ervaren oudere leerkrachten en LB-ers ook meespeelt, dat lijkt nu tegen 

ons te werken. Er is geïnvesteerd in kwaliteit en we lijken daarvoor worden gestrafd.  

Met het vaste team kunnen we de groepen sluiten, dit blijft zo. Tijdelijke formatie wordt wel ingeleverd en dit heeft wel 

gevolgen voor een aantal leerkrachten. Van 5 1/2 dag gaan we terug naar 2 ½ dag tijdelijke formatie. Dit merken we niet  in 

de groepen maar bijvoorbeeld wel in de extra ondersteuning e.d. Voor Dion is het interessant om te weten hoe de andere 

scholen ervoor staan. 

Cas geeft aan dat de kwaliteit mbt leerkrachten en team waarin is geïnvesteerd een zaak is voor de ouders en dus voor de 

mr. Het is ook een zaak voor de GMR. GMR moet op de hoogte zijn omdat het een financiële verandering in de begroting is, 

die gekoppeld is aan kwaliteit en formatie.  

Dion geeft aan dat er nog een volgend gesprek moet komen, waarin onder andere de financiën verder besproken worden 
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mbt extra gelden voor zorgleerlingen. Er zou nog e.e.a. (positief) kunnen veranderen in het formatieplaatje. 

Fietsenstalling: Nog geen nieuws.  

Bouwplannen: Dion denkt dat het mogelijk interessant is om de groenstrook te gaan gebruiken ipv het voetbalveld. Hij gaat 

informeren bij de gemeente. Plannen mbt de bouw liggen ter inzage. Met betrekking tot parkeercapaciteit heeft Dion de 

wensen kenbaar gemaakt. Er worden meer parkeerplaatsen (parkeerplaats ’t Zand) en parkeerhavens gemaakt 

(Langdonkring). De nieuwe bewoners zijn vooral gezinnen is de verwachting. Dion gaat met Ernst en Ad in gesprek over 

toekomst ZieZo, omdat het mogelijk is dat er meer aanwas komt. 

overblijfbijdrage: 60% van het totale bedrag is betaald na de eerste herinnering. 

WW: Naar aanleiding van vorige vergadering, terugkoppeling naar personeel zal plaatsvinden in volgende personeelsbrief 

van OBO 

Taakbeleid evaluatie: Er zijn twee soorten taakbeleid; overlegmodel of basismodel. We hebben het overlegmodel ingevoerd 

en dit moet nu worden geëvalueerd. Er zijn een aantal personeelsleden benaderd om informatie te delen en daarna zal de 

evaluatie plaats vinden. Dit wordt vervolgd. 

6. update van de 

commissies 

10 minuten 

Indien nodig: 

- BVL  

- PR 

- Passend onderwijs 

 

- Informerend 

- informerend 

- informerend 

BVL: Hesjes zijn uitgedeeld, er zijn foto’s ingestuurd, het leeft onder de leerlingen. Daarnaast heeft de Donkere Kamer en 

Verkeersdoolhof plaatsgevonden en binnenkort komt Verkeerskunsten voor kb/ob. 

PR: Oudercursus loopt. Er is veel animo van nieuwe ouders, maar ook directeur van andere scholen. Actiepunten voor PR; 

koffieuurtje voor ouders e.d. zitten in de planning. 

Passend Onderwijs: Dion vertelt dat vanuit Samenwerkingsverband een plan is om een ict programma te hanteren om 

kinderen te screenen en zo vroegtijdig taal/leesproblematiek bij kinderen te signaleren zodat je eerder dossier kunt vormen. 

7. Rondvraag met directie 

5 minuten 

  

Geen 

8. Vanuit de GMR: 

10 minuten 

-   

Arnout heeft gekeken naar verslagen (lopen t/m najaar 2016). Hij heeft ook gekeken naar vacature secretariaat GMR omdat 
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Frans heeft aangegeven te willen stoppen. 

19. Rondvraag zonder 

directie 

5 minuten 

  

Geen 

Actielijst 
 

wat Wanneer Door wie 

Navragen aansprakelijkheid 

hulpouders 

31-01-2017 Op oude manier doorgaan totdat hier 

jurisprudentie over is, of andere 

nieuwe regelgeving. 

Concrete vraag aansprakelijkheid 

formuleren voor GMR en OBO 

Eind maart (ivm vergadering GMR 

april) 

Cas 

Dion kijkt naar de verzekering mbt 

aanprakelijkheid 

maart Dion 

Ivm studie tweedaagse Dion MR 

verzet 

Vergadering van 15 april verschoven 

naar 13 april 

MR 

 


