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Plaats:   ombs ZieZo 
Tijd:    19.30– 21.00  

Datum:  donderdag 19-06-2018 

Uitgenodigd: leden MR, directeur 

       

Afmelding:              Notulist: Brigit 
Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

   

1. Vaststellen agenda 

 

  

2. Post / mededelingen 

5 minuten 

- MR-Magazine  nr. 4 mei 2018  

-    ingekomen mails over de 

bijscholing MR en het     

professioneel statuut 

- zie bijlage fysiek beperkende maatregelen (wat doe je bij 

bepaalde situaties; een school moet hierover een en 

werkdruk 

- informeren 

 

3. Notulen  

5 minuten                       

- notulen 17-04-2018 - vastgesteld 

4. verkiezingen - verkiezingen voor volgend 

schooljaar 

- informeren 

Verkiezingen worden opgestart net als het afgelopen jaar. 

Een eventuele stemming verloopt digitaal. 

5. Over en vanuit de 

directie  

20 minuten 

 Personele begroting:  

Het tekort dat leek te bestaan voor het komend schooljaar is 

opgelost.  

Opbrengsten:  

er gaat iemand extern meekijken naar de opbrengsten 

omdat de uitslagen van de eindtoetsen wel kloppen met de 

adviezen, maar we als school worden vergeleken met 

scholen die een andere populatie hebben dan wij. Eigenlijk 

hebben wij een populatie met meer zorg dan gebruikelijk. 
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Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

Kober/Kreukelz 

Per 1 augustus wordt de peuterlocatie op ZieZo gesloten door 

Kober. Er is een tweede stichting door OBO in het leven 

geroepen voor de peuteropvang en Ziezo mag doorpakken 

en gaat een samenwerking aan met Kreukelz. De huidige 

peuterleidster van Kober gaat bij de nieuwe stichting werken 

en wordt gedetacheerd naar Kreukelz.  

Voor de tussenschoolse opvang is de beslissing gevallen 

vanuit Kober om hier mee te stoppen. Kreukelz is gevraagd 

hiervoor een offerte te maken.  

Het gebouw op het plein is van Kober. Kober maakt gebruik 

van het plein, de vraag vanuit de MR is of Kober daar volgens 

contract gebruik mag maken; er zijn over en weer wat haken 

en ogen. Er zijn meerdere vragen die in de toekomst wat 

duidelijkheid zullen krijgen 

Jaarplan 2018/2019:  

Besproken in team 

Normjaartaak/taakbeleid: 

Het stuk is besproken in het team. Dion licht toe.  

De PMR stemt in. 

Leerlingenaantallen 

Minder kinderen ingestroomd uit de montessori peutergroep 

Prognose is 301 lln als het nu 1 oktober zou zijn, de 

verwachting is dat het iets meer wordt (310) 

De middenbouwgroepen zijn groot, dit is vooral door een 

grote groep 5.  

Formatieplan 

Het plan is nagenoeg sluitend, er staan nog wat zaken open 

tav de verdeling van de dagen. Dion licht toe. Ivm de 
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Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

zwangerschap van twee collega’s verandert er eea in de 

loop van het jaar. De collega’s die de 

zwangerschapsverloven invullen draaien vanaf het begin 

mee. Vanuit de oorspronkelijke formatie zijn er weinig mensen 

ambulant. Door de zwangerschapsverloven komt hier meer 

ruimte voor maar daar worden keuzes voor gemaakt in de 

loop van het jaar. 

De PMR stemt in. 

Werkdrukgelden 

Dion licht het voorstel toe.  

Het team heeft gekozen voor 2 dagen ondersteuning door 

een leerkracht en 2,5 dag door een onderwijsassistent. Er 

wordt ook een gedeelte van de gelden ingezet op het 

gebied van ICT.  

De stichting gaat vacatures uitzetten voor de invulling van 

deze banen. Interne sollicitanten gaan voor de externe 

gegadigden.  

Schoolgids 

De werkgroep gaat met Dion aan de slag 

Huisvesting 

Fietsenstalling is definief van de baan; we gaan over de 

rooilijn heen bij deze plannen en daar gaat de gemeente niet 

mee akkoord.  

Overblijfbijdrage 

Ong 75% is nu binnen, de verwachting is dat de 80% wel 

gehaald wordt. Het blijft een vrijwillige bijdrage. Dion gaat 

met ouders in gesprek die aangeven dat zij niet over 

voldoende financiele middelen beschikken om deze bijdrage 

te betalen. Voor de ouderbijdrage is er de mogelijkheid om 
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Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

stichting Leergeld in te schakelen. De oudervereniging heeft 

hier een folder over gedeeld. De MR stelt vragen hoe het 

percentage niet-betalers omhoog te krijgen. Op het moment 

wordt drie maal een brief nagestuurd.  

PR 

De nieuwe facebookpagina van de kleuters wordt nu meer 

gepromoot.  

AVG 

Bovenschools is er coördinator aangesteld die zich verdiept in 

de AVG. Scholen krijgen tips en adviezen.  

Ouderenquete sociale veiligheid. 

Is opengezet; op dit moment is 26 % ingevuld, vorige keer 28 % 

Informatie naar ouders 

De bedoeling is dat we een nieuwe vorm van 

oudergesprekken en ouderavonden gaan ontwikkelen. 

Daarover is een presentatie geweest in het team. We gaan 

eea gefaseerd invoeren.  

Voorstel om de inschrijvingen voor de ouderavonden wat 

eerder open te zetten.  

Nieuwsbrief 

Hoe bevalt het dat de nieuwsbrieven een keer per twee 

weken worden verstuurd. Dit wordt als prettig aan 

Schooltijden 

Leesmap met informatie is gemaakt en tijdspad wordt 

uitgezet.  

 

 

6. update van de 

commissies 

Indien nodig: 

- BVL  

De verkeerscommissie is actief bezig met de parkeerperikelen  
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10 minuten - PR 

- Passend onderwijs 

7. Rondvraag met 

directie 

5 minuten 

 Schoolfotograaf 

De klassenfoto’s worden door een andere fotograaf opnieuw 

gemaakt. De kwaliteit van de foto’s was niet goed. ZieZo 

faciliteert de fotograaf en is niet verantwoordelijk. ZieZo 

beraadt zich.  

 

9. Vanuit de GMR: 

10 minuten 

- Informatie via Arnout Wegens gebrek aan belangstelling wordt de MR cursus 

verschoven naar het nieuwe seizoen.  

Actielijst 

 

Wat Wanneer Door wie 

   

   

   

   

   

   

 


