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Plaats:   ombs ZieZo 

Tijd:    20.00 – 22.00 uur  

Datum:  22-06-2016 

Uitgenodigd: leden MR, directie 

     

    

Afmelding: José, Cas en Natasja            Notulist:  Arnout 
Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

   

1. Vaststellen agenda 

 

- vastgesteld  -  

2. post/mededeling - tijdschriften 

 

- geen mededeling 

3. Notulen  

                        

- notulen 30-05-2017 

 

- vastgesteld, na aanpassingen 

4. verkiezingen 

 

- stand van zaken 

 

- Lucia gefeliciteerd met de herverkiezingen 

- drie ouderkandidaten. Arnout informeert hen dat er 

daarom verkiezingen komen, die digitaal via de WMK 

(een digitaal enquête instrument)zullen worden 

gehouden.  De daadwerkelijke verkiezingen starten 

meteen na de vakantie. 

5. Over en vanuit de 

directie  

20 minuten 

 

- MARAP 

- Jaarplan 

- Taakbeleid 

 

 

 

 

- Instroom 

- Formatieplan 

- geen vragen 

- is in het team besproken: wat gaan we doenin’17/’18 

- het document wordt doorgenomen op met name de 

specifieke punten voor ombs ZieZo. 

De vraag die Peggy stelde is: Hoe zie je een moeilijke  

groep tov een makkelijke groep terug in takentijd? Hierin is 

de inzet van de klassenassistenten terug te vinden. 

- aanwas vier-jarigen blijft nagenoeg gelijk. 

- Dion geeft uitleg, o.a. over de hoeveelheid ambulante 
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Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

 

 

 

 

- Urenberekening 

 

- Schoolgids 

- Huisvesting 

 

 

 

- overblijfbijdrage 

 

 

 

tijd, over de mobiliteit vanuit het Palet en de gevolgen 

daarvan.  

MR stemt in met het aangeboden formatieplan schooljaar 

2017/2018. 

- MR stemt in met het aangeboden urenberekening 

schooljaar 2017/2018. 

- MR stemt in met de schoolgids schooljaar 2017/2018. 

- Dion praat ons bij over de bouw op ’t Zand, o.a. over het 

bouwverkeer naar ’t Zand, gestart wordt met de 

parkeerplaats direct achter ’t ZeiZo, maar de ‘bouwduur’ 

is nog niet vastgelegd.  

- Dion heeft de offertes van Kober en Kreukelz binnen 

(voor één persoon) en kan ze nu vergelijken. Binnenkort 

volgt er een gesprek met de laatstgenoemde organisatie. 

Er zijn vragen over de samenwerking met Kreukelz en 

eventuele probleempunten vanwege de 

werkzaamheden van werknemers van school bij Kreukelz. 

De MR raadt een gedegen afweging aan in deze keuze. 

In ieder geval  wordt het komende half jaar bij de overblijf 

nog met Kober gewerkt,  daarna volgt een evaluatie en 

wordt er besloten met wie school verder in zee gaat 

MR stemt in met de overblijfbegroting schooljaar 

2017/2018. 

6. update commissies Indien nodig: 

- BVL  

- PR 

- Passend onderwijs 

Geen mededelingen 

7. voorstel vergaderdata 

2017/2018 

 Aangepast en wordt nog rondgestuurd, begin schooljaar 

wederom en dan aangevuld met notulanten 
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Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

8. Rondvraag met directie 

5 minuten 

- Peggy: 

- Is er een tropen-

rooster? 

- Graag social media 

weer terug op de 

agenda 

 

- niet echt aan de orde gekomen 

 

- er zijn meerdere aanbieders in de running 

 

9. Vanuit de GMR: 

10 minuten 

 besproken 

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 

aansprakelijkheid 

Maart/juni Dion 

Verkiezingen, tijdspad  Voor 30 september Arnout, Natasja 

kan de partner van een leerkracht 

vertrouwens persoon zijn?  

Voor 22-6 Dion zoekt het uit 

Arnout houdt vinger aan de pols bij 

GMR inzake werkzaamheden en 

communicatie naar de achterban. 

Voor 22-6 Arnout 
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