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Plaats:   ombs ZieZo 

Tijd:    20.00 – 22.00 uur  

Datum:  28-9-2017 

Uitgenodigd: leden MR, directie 

     

    

Afmelding: Cas              Notulist:  Arnout 
Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

   

1. Vaststellen agenda 

 

- vastgesteld  -  

2. post/mededeling - tijdschriften 

 

- geen mededeling 

3. Notulen  

                        

- notulen 22-6-2017 

 

- vastgesteld, na aanpassingen 

4. verkiezingen 

 

- stand van zaken 

 

- Lucia gefeliciteerd met de herverkiezing 

- drie ouderkandidaten, welkom aan Jef en Véronique.  

- Jef vice-voorzitter. 

5. Over en vanuit de 

directie  

20 minuten 

 

- staking 

 

 

- begroting/meerjaren-

investeringsplan 

 

- eindopbrengsten 

 

 

- Huisvesting 

 

 

- Stichting (obo-wbr) heeft gekeken of ieder voor zich 

moet staken: De scholen gaan dicht, staken is per 

individu. Staken is niet betaald worden. 

- meerjaren-investeringsplan is ingediend bij Obo en ook 

al goedgekeurd, daarna kan de begroting opgesteld 

worden en besproken met de MR. 

- overleg inspectie / IEP-makers: De norm was te hoog en 

is naar beneden bijgesteld. Zowel ongecorrigeerd als 

gecorrigeerd zitten we ruim boven de grens. 

- geen echt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

samenwerking Kober. Op stichtingsniveau zijn de 

voorwaarden en wensen naar Kober al opgesteld en 
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Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

 

- MARAP 

 

- Jaarplan 

 

 

 

 

- 1 oktober-telling 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Schoolgids 

 

 

 

 

 

 

- Fietsenstalling 

 

 

 

 

vastgelegd. 

- tweede rapportage is af en komt volgende keer op de 

agenda. Dion wacht niet meer op de reactie van OBO. 

- Derde jaar van het schoolplan draait. Jaarplan en 

dergelijke zijn wat blijven liggen door de serverproblemen 

in de zomer vakantie. Nu moet de MR er nog naar kijken. 

Ivm de tijdsdruk kijkt eerst de werkgroep er naar en 

daarna kan het fiat verleend worden. 

- op 1 oktober 2017 hebben we 312 leerlingen. Instroom 

van kleuters ligt rond de 35 per jaar. Zij-instroom, in een 

nieuw beleidsdocument wordt aangegeven wat de 

maxima zijn van de instromers, de zorgzwaarte en het 

totaal aantal leerlingen in een groep. De zij-

instroomprocedure is behoorlijk pittig. Er wordt goed 

gekeken of school en de zij-instromer goed accorderen. 

Dit houdt in dat niet alle leerlingen uiteindelijk naar ZieZo 

komen. 

- Veranderd is o.a.: stuk over verantwoordelijkheid bij 

schoolse activiteiten, wie is dat en wanneer… 

Ook het puntje over eten/drinken en trakteren: lastig om 

dit naar ieders wens binnen school en schoolgids te 

verwoorden. We zijn het er over eens dat gezond eten 

belangrijk is. Dion heeft een site met gezonde traktaties in 

de gids gezet. Goedgekeurd 

- Vraag aan de gemeente: Mag het hek bij het fietsenrek 

naar de hoogte van de bomenrij…? Wat blijft er over van 

ons grasveld, mag een gedeelte naast het voetpad door 

ons gebruikt gaan worden. Parkeerplaats en het bouwrijp 

maken van het oude zwembad/restaurant begint 
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Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

 

- Ouderbijdrage/ 

overblijfbijdrage 

binnenkort. Dion houdt ons op de hoogte 

- facturen zijn opgemaakt en kunnen verstuurd worden. 

6. update commissies Indien nodig: 

- BVL  

- PR 

 

 

- Passend onderwijs 

 

- geen nieuwe zaken 

- PR-groep is nog niet bij elkaar geweest, oudercursus is al 

geweest en beviel goed. Dit jaar is het weer open dag. 

Graag aandacht voor de website, deze is al lang niet 

meer up-to-date. 

- geen info. 

7. huishoudelijke zaken diversen 

 

 

 

- adressen graag via de mail. 

- rooster van aftreden  

- werkgroepen volgende keer aan de orde. 

- tekst jaaroverzicht MR 2016/2017 aangepast 

8. Rondvraag met directie 

5 minuten 

B: Gaan we dit jaar aan de 

slag met eventueel andere 

schooltijden 

N: Gaan we nog iets doen 

met social media 

J: is er nog een cursus voor 

de MR 

N: zijn er regels voor het 

aantal begeleiders met een 

activiteit en op welke wijze 

wordt bepaald wie dat zijn. 

- schooltijden komen dit jaar aan de orde, wat is mogelijk 

en wat willen we. 

 

- Dion heeft nog diverse aanbiedingen/opties liggen. 

 

- Arnout mailt de secretaris van de GMR met de vraag 

naar nascholings-mogelijkheden. 

- Er zijn wel afspraken, maar ligt er iets over vast? 

Terugkoppelen naar onder- en kleuterbouw, Dion neemt 

hierover contact op met de bouwhoofden. 

9. Vanuit de GMR: 

10 minuten 

 Besproken wat er gebeurd is rond de vacature. De 

impasse rond de secretaris is nu wel duidelijk bij de diverse 

geledingen 

10. Rondvraag zonder -   
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Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

directie 

5 minuten 
 

 

Actielijst 
 

wat Wanneer Door wie 

Tijdspad overleg “andere 

schooltijden”   

Voor 1 november ? Dion 

Dion kijkt naar de verzekering mbt 

aansprakelijkheid 

Maart/juni Dion 

Nascholing navragen bij GMR Voor 1 november Arnout 

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 

 


