
Plaats:		 	 ombs	ZieZo	
Tijd:    19.30– 21.30 
Datum:                   woensdag, 19 juni 2019 
Uitgenodigd: leden MR, directeur 
       
Afmelding:              Notulist: Brigit 

Agendapunt Toelichting Besluit/actie 
   
1. Vaststellen agenda  
 

  

Bij punt 1 wordt de actielijst besproken. De actielijst is input voor de volgende agenda 
2. Post / mededelingen 
5 minuten 

- MR-actueel   
 

- informeren 
 

Geen mededelingen.  
3. Notulen  
5 minuten                       

- Laatste notulen 21-05-2019 - vaststellen 

Notulen zijn goedgekeurd. 
4. Over en vanuit de 
directie  
20 minuten 

Alleen de punten behandelen die ook 
daadwerkelijk aan de orde zijn gekomen:  

- Taakbeleid  
- Formatieplan 
- Schoolgids 
- Schoolplan 

 
 
- informeren 

Verticale groepen 
Vergunningen zijn rond. Lovende woorden. Na de vakantie gaan we starten. Aanpassingen op de site worden gedaan.  
Schoolplan/jaarplan 
De input vanuit het team en werkgroepen is meegenomen en verwerkt in het schoolplan en jaarplan.  



Agendapunt Toelichting Besluit/actie 
Het plan wordt in ambities en beloftes op papier gezet. Op die manier is het beter anticiperen o.a. op wat er tussendoor 
komt.  
Het plan wordt in CTV0 doorgesproken met het team; Dion geeft het op tijd aan bij de collega’s dat dit op de agenda komt.  
We stellen het ondertekenen uit tot na de vakantie.  De werkdruk van de directeuren is te hoog. Alle directeuren geven deze 
werkdruk aan.  
Normjaartaak/werkverdelingsplan/taakbeleid 
Dit wordt nu in het werkverdelingsplan vastgelegd.  
Dit plan is op de laatste teamdag besproken met het team.  
De stukken/infomatie van het vorige taakbeleid zijn hierin opgenomen. Het proces voorafgaande dit plan wordt beschreven.  
Dion deelt het plan uit onder de aanwezige MR-leden en we lopen het door op belangrijke punten, Dion geeft uitleg.  
De personeelsgeleding houdt zich aan de uren die staan voor de MR en GMR. 
De ambitie om de takenkaart met de collega’s te bespreken voor de vakantie, wordt nagestreefd maar is lastig o.a. omdat 
het programma op dit moment niet functioneert. De tijd van de directeur om dit te bespreken is o.a. de laatste tijd beperkt 
door drukke werkzaamheden.  
Het werkverdelingsplan is naar het team gestuurd en dit is goedgekeurd op twee punten na die besproken worden in het 
team, dit komt op de agenda voor één van de volgende vergaderingen.  
- Vraag: de kleine pauze is vastgesteld op een kwartier; is de grote pauze van een half uur voor de midden- en 

bovenbouw niet te laat in de middag qua spanningsboog en beweegmomenten. Dit wordt toegelicht door de 
leerkracht bovenbouw  –  

Het formatieplan wordt uitgedeeld en besproken door Dion. Haken en ogen en oplossingen worden besproken. Het is een 
puzzel die van meerdere factoren afhankelijk is. De vraag wordt gesteld of het OOP personeel, muziekleerkracht en de 
onderwijs-assistenten ook in het formatieplan kunenn worden meegenomen. Deze uren staan ook in de formatie. 
Takenlijst: deze wordt doorgesproken door Dion. Deze lijst is onderverdeeld in schoolgebonden taken/organisatorische taken 
en incidentele taken. Zolang het programma niet functioneert kunnen de takenkaarten niet worden besproken met het 
team.  
De personeelsgeleding gaat akkoord met het werkverdelingsplan. Dion vraagt na bij OBO hoe dit te ondertekenen door het 
teamn en rondt dit verder af met Lucia, secretaris MR 
De invulling van de werkdrukgelden is uitgewerkt door Dion en dit gaat nu langs de bouwen ter goedkeuring.  



Agendapunt Toelichting Besluit/actie 
De jaarplanning wordt besproken.  
Studie-middag van 2 september gaat naar 9 september.  
6 december: kleuter- en onderbouw zijn vrij, midden- en bovenbouw starten om 10.30.  
Akkoord van de oudergeleding voor studiedagen.  
Schoolgids gaat naar de werkgroep van de MR. Deze koppelt terug naar Dion.  
Huisvesting: de verbouwing staat op stapel. De start van de verbouwing staat gepland in februari. De beoogde tijd is een 
jaar. Er is op kantoor gevraagd naar alternatieve huisvesting door Dion want de tijd dringt.  
Digiduif: ZieZo gaat stoppen met de oudercommunicatie door Digiduif.  Parnassys heeft ook een communicatie-mogelijkheid 
die nu onderzocht wordt door een werkgroep.   
 
5. update van de 
commissies 
10 minuten 

Indien nodig: 
- BVL  
- PR 
- Passend onderwijs 

 
- Informeren 
- informeren 
     - informeren 

Geen updates.  
6.Punten n.a.v. vorige 
vergadering 
10 minuten 

- Activiteitenplan definitief vaststellen- 
Jacqueline/Arnout, wordt verplaatst naar de 
actielijst 

- vaststellen  
 
 

 
 
7. Acties 
10 minuten 

- Brief aan de gemeente – zie bijlage 
- Verkiezingen – al reacties ontvangen? 
- Akkoord vergaderdata volgend schooljaar 

- overleg  

Brief aan de gemeente: er wordt gesproken over de inhoud van de brief en de eventuele toevoegingen/veranderingen. 
Deze wordt teruggestuurd naar Natasja ( zij vraagt de voorzitter van de oudervereniging aan te sluiten als ondertekenaar en 
mede-opsteller) en Lucia. Dit komt terug op de volgende vergadering.  
Verkiezingen: tot nu toe is er één reactie ontvangen; de termijn sluit per 1 september. Er wordt nog een reminder gestuurd 
naar de ouders. Mochten er meerdere kandidaten zijn voor de oudergeleding, stelt Natasja haar functie ter beschikking.  



Agendapunt Toelichting Besluit/actie 
Akkoord vergaderdata: twee data worden verplaatst ivm de avondvierdaagse en de invulling van de studiedag. De data 
worden doorgestuurd naar de secretaris. 
 
8. Rondvraag met directie 
5 minuten 

  

Volgend jaar willen we starten en afsluiten met een borreltje.  
9. Rondvraag zonder 
directie 
5 minuten 

  

 
 
 

Actielijst 
 
Wat Wanneer Door wie 
Voorzet brief over parkeren naar 
gemeente 

de komende vergadering wordt dit 
besproken 

Lucia 

 De conceptbrief is besproken en 
wordt door Natasja meegenomen 
naar de oudervereniging om 
gezamenlijk standpunt door te sturen  
door Lucia naar de gemeente.  

 

MR-verkiezingen  
 

Mei 2019 op de agenda Arnout/Natasja 



 Er is tot nu toe één kandidaat; Dion 
stuurt nog een reminder naar de 
ouders 

Dion 

Dion maakt een voorstel t.a.v. tweede 
pedagogisch medewerker 

Via de mail, voor 7 juni, graag 
reageren naar Dion  

MR leden 

 Deze vraag staat nog uit.   
Ouderenquete Micha en Dion maken een afspraak Micha en Dion 
 Dion en Micha hebben komende 

vrijdag 21-6-2019 hierover 
 

Uitzoeken hoe het zit met 
niveau’s/functies – vraag van Micha 

Dion zoekt dit uit voor de volgende -
vergadering 

Dion  

 Dion heeft deze vraag gelegd bij het 
bestuur (directeurenoverleg en 
personeelsfunctionaris)  Als school 
kan je die niveau’s niet zelf invullen. 
Dit zijn procedures die veranderd 
moeten worden. Arnout geeft 
informatie die Dion meeneemt.  

 

Update Activiteitenplan: agenderen 
op de eerste vergadering.  
Het huidige activiteitenplan moet op 
sharepoint gezet en op de website 
  
 
 

 Lucia 

 
 



	
 
 
 
 
 

	
 
 
 
 
 
 


