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Plaats:		 	 ombs	ZieZo	
Tijd:    19.30– 21.30 
Datum:                      donderdag 12 december 2019 
Uitgenodigd: leden MR, directeur 
       
Afmelding: José            Notulist: Arnout 

Agendapunt Toelichting Besluit/actie 
   
1. Vaststellen agenda  
 

  

Bij punt 1 wordt de actielijst besproken: alle punten van de actielijst zijn helemaal afgerond. 
2. Post / mededelingen 
5 minuten 

- MR-magazine nr 6 oktober – interessant artikel over 
het Jeugdeducatiefonds waar scholen een 
aanvraag kunnen doen voor leerlingen waarvan de 
ouders geen geld hebben voor schoolreisjes e.d.  

- Mr-actueel oktober – MR scan, digitale scan 
waarbij de invuller na het vragen beantwoorden 
direct een rapportage krijgt www.infowms.nl 

- Pleidooi spreiding zomervakantie en flexibeler 
onderwijstijden vanuit BV Familie (Nederlandse 
Gezinsbond) 

- brochures MR via www.infowms.nl 
- Cursussenaanbod  o.a. E- wise  online nascholing, 

AOB aanbod cursussen, Comeet – leergang 
onderwijsfinanciën 

- informeren 
 

3. Notulen  
5 minuten                       

- Laatste notulen 25-09-2019 
 

4. Over en vanuit de directie  
20 minuten 

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

- Meerjareninvesteringsplan 

 
 
- informeren 
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- Begroting 
- Nascholingsplan 
- Overblijf/pedagogisch medewerker 
- Update huisvesting en schooltijden 

Meerjareninvesteringsplan: bekeken samen met de werkgroep 
Begroting : bekeken samen met de werkgroep. De opvalllende zaken deelt de werkgroep mee, zoals het vervangen van personeel bij 
ziekte en verlof, de overblijfbijdrage en het inzetten van bussen naar de tijdelijke locatie betaald uit onze reserves. De MR stemt in met 
beide begrotingen. 
 
Van LB naar L11 = Vanuit het hoofdkantoor wordt er nog steeds geen antwoord gegeven.  
 
Formatie: er zijn enkele uitdagingen op het gebied van inval. Door het eerste zwangerschapsverlof, gaat de IB-er voor de groep, dus 
geen zorg en wordt er extra gewerkt door de duo-partner. Na dae vakantie is het verlof niet volledig ingevuld. Er is een optie dat een 
LIO-er alle verloven achter elkaar kan vervullen. Er wordt natuurlijk aan meerdere kanten aan hem getrokken, dus nog niets is zeker. 
Vanaf de kerst is de onderbouw van Esther ook voor één dag zonder leerkracht. Daar wordt een invaller voor gezocht.  
  
Nascholingsplan: Het Budget is €8000,= Er zijn diverse cursussen gedaan, grote opleidingen waren de Montessori-opleiding van Juli 
(geslaagd), Anti-pestcöordinator door Ilona en een opleiding voor het lezen voor Jet en Jolanda. Er is een behoorlijk bedrag over. 
De komende jaren willen we graag een taalspecialist, een digicoach er staan teamscholingen zoals coöperatief  leren, montessori 
onderwijs en dergelijke. De verbouwing is een vraagteken als het gaat over teamscholing; hoe groot wordt de belasting?? 
 
Informatie naar ouders: Wij zijn gestopt met Digiduif en we bekijken nu de Parro-app. Die hoort bij ParnasSys. 
 
Update huisvesting en schooltijden:  OBO en de gemeente wordt de bekostiging voor ZieZo vooraan gezet. KPO moet nog aangeven 
waar hun prioriteiten liggen bij scholen. De aanvraag voor vergunningen ligt klaar om verstuurd te worden. Het plan is nog steeds om de 
hele operatie van de verbouwing in het schooljaar 2020/2021 af te ronden. 
In januari komt er een informatie-bijeenkomst voor ouders. 
Over de schooltijden is in de teamvergadering gesproken en nu is het de bedoeling om terug te gaan naar twee modellen Verder wordt 
daarna de werkgroep uitgebreid met twee ouders: wordt vervolgd. 
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5. update van de commissies 
10 minuten 

Indien nodig: 
- BVL  
- PR 

 
- Informeren 
- informeren  

 
Geen informatie 

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

- Verkeerssituatie, vervolgactie (Micha) 
- Huiswerk: groep (6), 7 en 8 (Natasja)  
- Engels: aanbod (vanaf ob/mb en niveau (Natasja)  

- bespreken 
 
 

 
Verkeerssituatie: H. de Vue geeft aan dat we niet vergeten zijn, OV en voorzitter MR gaan weer rond de tafel. Wij worden op de hoogte 
gehouden. 
Engels: In de middenbouw komt er meer huiswerk bij vanuit Topondernemers. Natasja geeft aan dat ze ziet dat kinderen in de brugklas 
en de tweede klas die moeite hebben met Engels. De eindtermen voor Engels zijn vrij vaag voor het PO. Ook in het BoVo is er ooit over 
gesproken. Het middelbaar onderwijs gaat snel uit de startblokken. Hoe wordt ‘de gap’ gedicht. Natasja geeft aan dat op veel scholen 
al in een vroeger leerjaar begonnen wordt met Engels. Op de middelbare school is het wel een kernvak. 
Huiswerk: Natasja vraagt of er meer en langer huiswerk gemaakt mag worden. Dion is in overleg met de bouwhoofden over dit 
onderwerp. 
7. Rondvraag met directie 
5 minuten 

- Heidag (Lucia) 
- Waarom mag een leerkrachtondersteuner niet van 

het bestuur (Brigit) 

 

- Lucia gaat een datumprikker sturen voor de heidag 
- Brigit vraagt de reden voor het afwijzen van een leerkachtondersteuner. Deze zit tussen de leerkracht en de onderwijsassistent in. 

Anouk geeft aan dat het gros van de scholen geen leerkrachtondersteuner wil. Doordat deze een bestuursaanstelling zouden 
moeten krijgen die er niet is, gaat het niet door. De ondersteuner zou dan alleen bij de school kunnen waar hij/zij werkzaam is. 

8. Rondvraag zonder directie   
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5 minuten 
 

 
 
  
 
 
 
 

Actielijst 
 
Wat Wanneer Door wie 
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 


