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Plaats:   ombs ZieZo 
Tijd:    19.30– 21.30 

Datum:  dinsdag 30-01-2018 

Uitgenodigd: leden MR, directeur 

       

Afmelding:              Notulist: Lucia 

Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

   

1. Vaststellen agenda 

 

  

2. Post / mededelingen 

5 minuten 

- Geen tijdschriften 

 

- informeren 

 

Arnout heeft nog geen nieuwe tijdschriften binnen. 

Natasja heeft twee artikelen over de schooltijden gestuurd. 

3. Notulen  

5 minuten                       

- Notulen 14-12-2017 - vaststellen 

Geen opmerkingen over de notulen. 

4. Over en vanuit de 

directie  

20 minuten 

Alleen de punten behandelen die ook 

daadwerkelijk aan de orde zijn gekomen:  

- Stand van zaken met de schooltijden 

 

 

- informeren 

Formatieplan: Dion is al bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Er is een gesprek geweest op het bestuurskantoor 

over de personele begroting. We gaan iets inkrimpen t.o.v. vorig jaar. Vorig jaar hadden we in eerste instantie een tekort en 

bleken we uiteindelijk formatie over te hebben. We hebben een aantal jaren in een te ruim jasje gezeten. Leerlingenaantal 

blijft ongeveer gelijk. We hebben dit jaar waarschijnlijk twee dagen  formatieruimte tekort.  De gemiddelde kosten voor het 

personeel gaan omhoog o.a. omdat we een ‘ouder’ team hebben. Nu wordt het nog nagerekend, hierin wordt nog 

meegenomen dat er eventueel iets gaat veranderen in de formatie en/of het ministerie bijvoorbeeld bepaalde gelden 

afgeeft. Op 8 maart volgt het volgende gesprek.  

Aline valt niet onder het formatieplaatje (voorheen was dit wel zo, maar is sinds vijf jaar niet meer zo), ze heeft als zzp-er 

gewerkt, ze werd extern ingehuurd. Dit potje (externe deskundigheid) bestaat nog steeds.  Vraag vanuit MR: wordt er nog 
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Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

vervanging voor Aline gezocht? Dion en Jolanda nemen nu haar werkzaamheden waar, zoals overdracht naar het VO, maar 

ook aannamebeleid, inschrijvingen van nieuwe leerlingen etc. Voor Dion wordt het al meer routine, maar het is duidelijk een 

taakverzwaring.  Wat het lastig maakt is dat we nog met Eduscope werken en de overige scholen met Parnassus. Er is maar 

één administratiekracht binnen OBO die met Eduscope kan werken en zij wil niet als zzp-er aan de slag op ZieZo. Dion moet 

dus op zoek naar een andere oplossing. Aline helpt ook  mee met zoeken, maar vooralsnog, dit schooljaar, is er nog geen 

oplossing. 

Schoolontwikkelingsprofiel: SOP moet door iedere school worden ingevuld, het gaan dan over sterke en verbeterpunten van 

iedere school. Het format is vernieuwd en de IB-ers hebben ernaar gekeken – dit is en blijft nog een openstaand punt. 

Huisvesting: Er is prettig overleg met de gemeente, de lijntjes zijn kort. Dit geldt voor de werkzaamheden aan de 

parkeerplaats, maar ook de bomen en de bebouwing.  Er is veel animo voor de kavels.  

Vraag: het buitenspelen op het veld hoe gaat dat in de toekomst? Dion: de goaltjes worden verplaatst naar het veld bij de 

sportschool. Dit is nog niet 100% zeker omdat de mensen die daar wonen nog niet op de hoogte zijn.                                                    

Dion heeft overleg gehad met Monique (overblijf) hoe het overblijven plaats zal kunnen vinden  omdat het veilig oversteken 

naar de overkant wel een probleem zou kunnen zijn. Kinderen kunnen niet meer vrij over en weer lopen, zoals nu het geval is. 

We hebben niet voldoende overblijfouders. Het toezicht moet gescheiden worden, het liefst drie mensen op iedere plaats. 

Dion is aan het kijken of er meerdere vrijwilligers ingezet kunnen worden.  Ook de opties bij de fietsenstalling en de 

groenstrook, zodat er meerdere mogelijkheden komen, worden meegenomen. Ook of er eventueel een extra hek geplaatst 

zou kunnen worden.  Het is nog niet duidelijk hoe het gebied rond de school er precies uit komt te zien.  

Schooltijden: Dion heeft overleg gehad met Edwin en Leonie, zij vormen het werkgroepje schooltijden. Er is nog niet veel 

animo in het team.  Daarnaast blijkt het lastig om de agenda’s af te stemmen, het is een extra taak. Ze vinden het wel een 

heel belangrijke taak en hier moeten we ruim de tijd voor nemen, Dion schat in dat we er wel anderhalf jaar over zullen 

doen. Dit is een globale planning. Het voorstel is om informatieverzameling richting het team wel door te zetten en dit voor de 

vakantie af te ronden. De informatie wordt via een leesmap verspreid, hierin kunnen leerkrachten ook vragen/opmerkingen 

noteren. Volgend schooljaar komt er een grotere commissie, waarin ook de ouders zitting kunnen nemen.  Vraag: worden 

ouders voor de vakantie gevraagd? Dion wil hierover duidelijke afspraken maken met Leonie/Edwin om niet teveel onrust te 

veroorzaken. Wordt vervolgd. 

5. update van de 

commissies 

10 minuten 

Indien nodig: 

- BVL  

- PR 

 

- Informeren 

- informeren 
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Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

- Passend onderwijs - informeren 

BVL: De donkere kamer is a.s. vrijdag. Anja gaat stoppen met de verkeerswerkgroep, maar laat een digitaal dossier voor het 

BVL achter. Hierin staan alle documenten en foto’s etc. zodat we wel blijven voldoen aan het BVL.  

PR: Komt binnenkort bij elkaar. 14 maart is het Landelijke Montessoridag – de eigen ouders worden uitgenodigd om te komen, 

de verdere invulling wordt door de PR groep nog toegelicht. Het is niet zozeer gericht op het werven van nieuwe ouders, dit 

levert namelijk te weinig op, terwijl we er wel in investeren (ambulant maken van personeel, krantenbericht etc).  

Dion is in gesprek geweest met Kober – de VVE peuters zullen in de toekomst naar een andere peuterspeelzaal gaan, zodat 

er meer ruimte komt voor de ouders die bewust kiezen voor Montessori. Met betrekking tot de PR; er komt een Facebook 

pagina voor de Montessori peutergroep, zodat nieuwe ouders daar informatie kunnen vinden.  

Passend Onderwijs: Alle leerkrachten hebben van het samenwerkingsverband een enquete gekregen o.a. over de inzet van 

ambulante begeleiding. We wachten de uitslag nog af. Binnen de directies en IB ‘ers blijkt men de laatste periode minder 

happig om arrangementen aan te vragen omdat het budget drastisch terug geschroefd is, daarnaast is het ook erg veel 

werk om dossiers te maken, het moet aan veel eisen voldoen. Dit is nogal frustrerend en een zorgelijke ontwikkeling.  

 

6. Rondvraag met directie 

5 minuten 

  

Heidag 24 februari: We kunnen de schooltijden op de Heidag bespreken.  

6. Vanuit de GMR: 

10 minuten 

- Informatie via Arnout  

GMR: Arnout heeft informatie ingewonnen via Sharepoint. Arnout krijgt de indruk dat het nu beter gaat dan voorheen, dus 

onze aandacht heeft wel geholpen. Het bestuur is aangevuld met Ko van Aalst en Peter Buijs 

7. Rondvraag zonder 

directie 

5 minuten 
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Actielijst 

 

Wat Wanneer Door wie 

   

   

   

   

   

   

 


