
Plaats:		 	 ombs	ZieZo	
Tijd:    19.30– 21.30 
Datum:                   dinsdag 24 september 2019 
Uitgenodigd: leden MR, directeur 
       
Afmelding:              Notulist: Arnout 

Agendapunt Toelichting Besluit/actie 
   
1. Vaststellen agenda en 
welkom Anouk 
 

- Eventueel de vraag over o.a. huiswerk uit de mail van 
Natasja extra op de agenda. 
Nav de actie-lijst: 

- Lucia heeft een uiterst summiere reactie gehad van dhr. 
DeVue op de brief van de MR, geen inhoudelijke reactie 
dus. 

- Er was maar één reactie op vacature voor de ouders in de 
MR; Lucia heeft extra leesvoer over het organiseren van 
verkiezingen uit het MR-magazine. 

- Tweede pedagogisch medewerker en het vervolg voor het 
overblijven komen terug op de agenda 

- Ouder-enquête komt in stapjes terug in de Nieuwsbrief 
naar ouders 

- Het uitzoeken van LB-functies/schaal 11 functies komt in 
het najaar. 

- Update activiteitenplan staat op de site. 

 

Bij punt 1 wordt de actielijst besproken.  
2. Post / mededelingen 
5 minuten 

- MR-actueel  nr. 5 mei 2019 – geen 
opmerkingen 

- informeren 
 



Agendapunt Toelichting Besluit/actie 
- Mr magazine nr 5 juni 2019 – artikel over het 

organiseren van verkiezingen is voor de 
liefhebber gekopieerd. 

 
3. Notulen  
5 minuten                       

- Laatste notulen 19-06-2019 
 

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

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

- Overblijven/pedagogisch medewerker 
- Schoolplan 

 
 
- informeren 

- begroting meerjaren investeringsplan (voor een periode van vier jaar), hierin staat het financiële plaatje van de 
komende jaren; komt later dit jaar ook terug bij de begroting.  

- Update van de Montessori-groep (1 tot 4-jarigen / Kreukelz). Deze groep is de hele week open en tevens de hele dag. 
Peuterspeelzaal en opvang in hetzelfde lokaal, maar beiden wel volgens andere richtlijnen. Prettig dat er vaste leidsters 
zijn, iets wat duidelijk voor rust zorgt. Er zijn nog vragen over de communicatie naar ouders, loopt dat goed? 

- Managementsraportage was een verplicht twee-jaarlijks item, maar het zou niet meer verplicht zijn. Dion heeft het wel 
gemaakt en het wordt tzt behandeld. 

- Schoolplan: Is het niet te log en is het wel concreet genoeg (nu zijn het ambities)? Het is handig om zo’n omvangrijk 
document in kortere stappen te behandelen, dus sneller meelezen met stukken die reeds af zijn. Nu is het wel heel veel 
stof waar op korte termijn iets over gezegd/gevonden moet worden. Doelgroep is het team en de inspectie. 
Omdat er nog wel wat vragen/opmerkingen zijn, moeten we er als MR nog wel een keer op terug komen. Bekijken 
hoofdstuk 3 is in ieder geval belangrijk. De werkgroep en Dion komen nog bij elkaar en sluit haar bevindingen kort naar 
de MR. Ook het jaarplan wordt meegenomen. 

- Normjaartaak: vrijwel alle takenkaarten zijn besproken en het is nu zo goed als rond 
- Leerlingenaantallen: prognoses laten zien dat we gaan krimpen. We zakken op 1 oktober van een kleine 300 naar 294 

leerlingen. Dit is van invloed op de formatie van volgend schooljaar. 



Agendapunt Toelichting Besluit/actie 
- Overblijven: te weinig ouders voor goed toezicht tijdens het overblijven. Er is eind vorig jaar een tweede pedagogisch 

medewerker bijgekomen. Dion ziet graag zes pedagogisch medewerkers tijdens het overblijven.  
Oplossingen zouden kunnen zijn:  
-Meer betaling van overblijfouders, zodat er meer komen: is lastig, omdat het een vrijwilligersbijdrage is en anders 
wordt het een ‘dienst-inname’, meer ouders komen dus waarschijnlijk niet.  
-Overblijfbijdrage omhoog laten gaan en van dat geld pedagogisch medewerkers betalen.. Dion geeft aan dat school 
verplicht is om het overblijven te regelen en te bekostigen. Ouders kunnen wel om een vrijwillige bijdrage gevraagd 
worden (zoals nu). Dion ziet een gefaseerde ophoging als eventuele mogelijkheid, maar geeft aan dat hij bang is dat 
niet alle ouders de bijdrage gaan betalen. Door het betalen makkelijker te maken, betalen misschien meer ouders 
(vlotter). Hoeveel bijdrage kunnen we vragen en hoeveel gaat de school ophoesten ? 
Een pittige discussie volgt. We gaan van €45,= naar € 85,= . Dion maakt een brief hierover en sluit dit kort met de 
oudergeleding. 

- Huisvesting: Er zijn nog twee opties voor onze tijdelijke huisvesting: Gertrudis (maar dat is nog niet aannemelijk en wordt 
niet toegejuicht door OMO) en de JTC Azaleastraat, die vertrekken in de grote vakantie. Het plan was om te 
verbouwen met bestaande bouw, maar nu blijkt dat alles afgebroken moet worden en alleen de fundering kan blijven 
staan.  

5. update van de 
commissies 
10 minuten 

- Geen informatie  
 

 

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

- Activiteitenplan update en vaststellen  - Arnout voor de volgende keer 
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7. Praktisch 
10 minuten 

- werkgroepen  
- vice voorzitter 
- rooster van aftreden 

- vaststellen 

- Natasja wordt vice-voorzitter. 
- José blijft als leerkracht nog drie jaar in de MR 

8. Rondvraag met directie 
5 minuten 

  

Anouck: ouderavonden = KB en OB waren allebei op een andere dag en ook afwisselend de avond of de middag. 
Natasja = punt over huiswerk graag op de agenda 
Lucia = het jaaroverzicht van de MR graag doorlezen en via de mail reageren. 
9. Rondvraag zonder 
directie 
5 minuten 

  

 
 
 
 
 

Actielijst 
 
Wat Wanneer Door wie 
Schoolpan bespreken door de 
werkgroep 

zsm Werkgroep met Dion 



Dion maakt een brief over de 
verhoging van de overblijfbijdrage 
van 45 naar 85 euro. 

zsm Dion en oudergeleding 

Activiteitenplan updaten Voor de volgende vergadering Arnout 
punt over huiswerk graag op de 
agenda 
 

Volgende vergadering Natasja 

het jaaroverzicht van de MR graag 
doorlezen en via de mail reageren. 
 

Voor de volgende vergadering Lucia/MR-leden 

Vervolg op de brief over het 
parkeerterrein 

Agenda voor volgende vergadering Lucia 

   
 
 

	
 
 
 
 
 

	
 
 
 
 
 



 
 


