
Plaats:		 	 ombs	ZieZo	
Tijd:    19.30– 21.30 
Datum:                   dinsdag, 21-05- 2019 
Uitgenodigd: leden MR, directeur 
       
Afmelding:  Brigit            Notulist: Lucia 

Agendapunt Toelichting Besluit/actie 
   
1. Vaststellen agenda 
 

  

 
2. Post / mededelingen 
5 minuten 

- MR-actueel  - april 
 

- informeren 
 

MR-actueel: Versterking medezeggenschap op hoofdljnen begroting – In het regeerakkoord is opgenomen dat de MR instemmingsrecht 
krijgt op hoofdlijnen van de begroting. Daarnaast is er in de Kamer onvrede over  het feit dat een deel van de schoolbesturen te hoge 
reserves aanhoudt. Volgens de Kamer steunt een voorstel om een norm op te stellen. 
3. Notulen  
5 minuten                       

- Laatste notulen 11-04-2019 - vaststellen 

Notulen: geen opmerkingen 
4. Over en vanuit de 
directie  
20 minuten 

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

- Overblijfbijdrage 
- Urenberekening 
- Formatieplan 
- Schoolgids 
- Schoolplan 

 
 
- informeren 

Opbrengsten: Uitslag van de IEP is binnen. Er zijn problemen ontstaan doordat de organisatie die de uitslagen omzet in een advies fouten 
heeft gemaakt (de grens m.b.t. de adviezen is niet juist toegepast). Alle ouders van 8ste groepers zijn op de hoogte gesteld van dit 
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probleem. Door bovenbouw en directie zijn de adviezen bekeken en besproken. Er is van vijf kinderen (van de 43) bekend dat het 
advies onjuist is, maar er zijn geen grote verschillen. We horen nog van de organisatie wat het uiteindelijke advies wordt. De ouders van 
deze kinderen worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.We hebben als school goed gescoord, boven het landelijke gemiddelde 
en conform de adviezen die gegeven zijn door de leerkrachten van de bovenbouw. Er wordt kort gesproken over het tijdstip van 
afnemen, dit ligt landelijk vast.  
Verticale groep: De verticale groep gaat vanaf augustus starten. Er zijn positieve reacties gekomen op de berichtgeving. 
Werkverdelingsplan/normjaartaak/taakbeleid: Dit krijgt een vervolg tijdens de komende CTV of studiedag. Met het team worden dan 
beslissingen genomen over o.a. lesgebonden tijd. De PMR zal zich hierin verdiepen en samen met Dion optrekken.  
Formatieplan: Eén onderdeel zijn de sollicitatiegesprekken. Brigit, Arnout en Natasja zullen hierbij zijn. Er zijn ongeveer vier of vijf 
kandidaten uitgenodigd (van de 16 reacties). De nieuwe leerkracht moet iemand zijn die breed inzetbaar is. Dit kunnen ook twee part-
timers zijn. De werkdrukgelden zitten nog niet in deze sollicitatieprocedure en komt er nog bovenop. Micha heeft eerder een vraag 
gesteld over de niveaus en beloning, maar hierover is nog niets duidelijk. Dion neemt het mee. 
Werkdrukgelden: Het team heeft afgelopen jaar gekozen voor ICT, onderwijsassistente (1 uur 15 min per groep), leerkracht (voor 1 ½ dag 
per week). Tot februari is de uitvoering redelijk verlopen. Maar we zijn niet tevreden hoe het de rest van het jaar verlopen is. De 
onderwijsassistente zal volgend jaar definitief aangesteld worden. We gaan evalueren en bepalen hoe we de invulling volgend 
schooljaar willen. 
Schoolplan: Het plan voor komende vier jaar. Dion heeft weinig tijd gehad, maar het bleek dat ook andere directeuren achter liepen op 
hun planning. Tijdens de studiedag wordt het schoolplan besproken. 
Schoolgids: Dion is driekwart klaar. Hij heeft de gids tegen laten lezen door een externe. 
Huisvesting: Positieve ontwikkeling, de gemeente heeft de opbouw goedgekeurd, het plan is al door de Welstandscie goedgekeurd en 
met adviezen teruggegaan naar de architect. Er vindt geen wijziging plaats in bestemmingsplan, het wordt een kruimelprocedure. De 
buurt moet nog wel op de hoogte gesteld worden. Zij kunnen nog bezwaar aantekenen. De volgende stap is de kostenberekening. 
Hierna komt het plan in de MR zodat ouders mee kunnen kijken. Kober wordt op de hoogte gesteld van de plannen. Tijdens de 
verbouwing zullen zij ook verhuizen. Wanneer zij erna besluiten weg te gaan dan zou het plan aangepast moeten worden. Dit is nog niet 
duidelijk. De tijdelijke huisvesting voor de school  (minimaal een jaar) is nog niet bekend, er zullen o.a. gesprekken komen door OBO met 
Tongerlo (Gertrudis) en de eigenaar van de Sponder. 
Overblijfbijdrage/overblijven: Dion heeft de balans opgemaakt. 74% van de ouders heeft betaald (het streven is 80%), het aantal loopt 
nog op tot de zomervakantie. We bespreken mogelijkheden om ervoor te zorgen dat meer ouders gaan betalen, o.a. via mail met 
betaalknop. De overblijfbijdrage blijft vrijwillig, dit maakt het lastig op te lossen. Daarnaast kiezen we bewust voor dit rooster vanuit onze 
visie. Het aantal overblijfouders is echter nog steeds te laag. Dion wil graag structureel een tweede pedagogisch medewerker inzetten, 
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maar dan zal de overblijfbijdrage waarschijnlijk omhoog moeten.  Dion komt met een voorstel via mail.  Voor komend schooljaar zullen 
ook stagiaires vanuit Cios en/of Aleco meelopen.                  
We bespreken andere mogelijkheden zoals langere pauzes en leerkrachten in toerbeurt surveilleren, meerdere herstel- of 
pauzemomenten gedurende de dag of de schooltijd aanpassen zodat er geen grote pauze nodig is, meerdere shifts hanteren met 
verschillende groepen bij elkaar (1 mb/2 bb bijv). Dit laatste betekent dat er meer overlast is op het plein, maar na de verbouwing kan 
de ruimte en organisatie dit bijvoorbeeld wel mogelijk kunnen maken.  
Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG: Vanaf volgend schooljaar komt er ieder jaar een uitgebreid formulier om ouders 
actief toestemming te laten geven voor het delen/opslaan van de persoonlijke gegevens van ieder kind. 
Ouderenquete: Micha en Dion maken een afspraak. 
5. update van de 
commissies 
10 minuten 

Indien nodig: 
- BVL  
- PR 
- Passend onderwijs 

 
- Informeren 
- informeren 
- informeren 

PR: verticale groep is onder de aandacht gebracht door Dion en Kreukelz 
6.Punten n.a.v. Heidag 
10 minuten 

- Activiteitenplan definitief vaststellen- 
Jacqueline/Arnout 

- De afspraken o.a. over verantwoordelijkheid en 
kwaliteit overblijf en overige werkzaamheden 
Kreukelz 

- vaststellen  
 
 

 

Activiteitenplan: Micha, Natasja en Jacqueline kijken naar het activiteitenplan en sturen het door. Daarna komt het op Sharepoint en de 
website. 
Overblijf en werkzaamheden Kreukelz: Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen Kreukelz en ZieZo. De verschillende 
afspraken en verschillende scenario’s worden hierin beschreven, het gaat dan bijv. over overlegmomenten, de huurovereenkomst, de 
sollcitatieprocedures etc. 
7. Acties 
10 minuten 

- Brief aan de gemeente – nog nodig? 
- Aanpassing werkgroepen 
- Vervanging José 
- Verkiezingen 

- overleg 
- vaststellen 



Agendapunt Toelichting Besluit/actie 
De brief aan de gemeente: Dit is niet nodig. Het gesprek heeft inmiddels plaats gevonden. De situatie was op die dag niet representatief. 
Harold Devue heeft eerder geobserveerd dat de situatie niet wenselijk is. Er worden paaltjes gezet zodat er niet geparkeerd wordt op de 
stoep. De gemeente gaat onopvallend observeren.  Maar dit is niet de oplossing. Er worden  tijdens de vergadering verschillende opties 
besproken o.a. een parkeerterrein bij de sportschool of een uitrit bij het parkeerterrein zodat auto’s rond kunnen rijden, kentekens 
noteren. 
Aanpassing werkgroepen: Arnout zal ook de schoolgids bekijken vanwege afwezigheid José 
Vervanging José: Dion gaat in gesprek met José en vraagt haar wat ze wil, afhankelijk van dit gesprek regelen we tijdelijke vervanging 
Verkiezingen: Er wordt voor twee ouders vervanging gezocht. Arnout heeft een brief opgesteld en deze zal via de mail verstuurd worden 
en opgehangen worden in de school. Voor informatie kunnen ouders bij Micha of Natasja terecht. Reacties kunnen via de mail gestuurd 
worden naar de mr. 
8. Rondvraag met directie 
5 minuten 

  

Micha: Schoolreis/Jet en Jan in combinatie met avondvierdaagse hoe is dit afgelopen?  kleuterbouw heeft extra overleg gehad maar 
geen aanpassingen gedaan. Het aantal afmeldingen viel mee op vrijdag. Volgend jaar zal er rekening mee worden gehouden. 
9. Rondvraag zonder 
directie 
5 minuten 

  

- 

Actielijst 
 
Wat Wanneer Door wie 
Voorzet brief over parkeren naar 
gemeente 

Voor de komende vergadering Lucia 

MR-verkiezingen  
 

Mei 2019 op de agenda Arnout/Natasja 

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

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

MR leden 



Ouderenquete Micha en Dion maken een afspraak Micha en Dion 
Uitzoeken hoe het zit met 
nivaeus/functies – vraag van Micha 

Dion zoekt dit uit voor de volgende 
vergadering 

Dion  

   
 
 

	
 
 
 
 
 


