
Notulen M.R.-vergadering obs Noord  2016-2017 

 

Datum:  maandag 15-05-2017 

Tijd:  20.00  uur- 22.00 uur 

Plaats: obs Noord 

 
Aanwezig: Maureen, Edwin, Peter, Ingeborg 
Afwezig: Monique W en Anita i.v.m. schoolreis Giethoorn 
Toehoorder: Maarten 
Notulist: Ingeborg 
 

1. Opening. 

Edwin opent de vergadering. 

 

2. Vaststellen agenda. 

Geen veranderingen. 

3. Notulen vergadering 27-03-2016  

Aanvulling door Monique W over gesprek met CvB. Plus overige opmerkingen van Maarten.  

 

4. Ingekomen post en mededelingen 

Karin Tankink heeft een voorstel gedaan voor een gezamenlijke MR vergadering met het cluster 

Borculo op 21 september 2017. Start gezamenlijk 19.00 uur tot 20.00 uur op de Heuvelschool. Edwin 

gaat met de andere MR- en overleggen om deze bijeenkomst besloten te houden. Nadien kan iedere 

MR zelf vergaderen. 

Wij plannen van te voren een vergadering om onze eigen mening m.b.t de toekomstvisie over het 

onderwijs in Borculo te vormen. 

 

Er is een overleg geweest met Partou (de buitenschoolse opvang.) De leerlingen zitten nu verspreidt 

over 3 locaties ingedeeld op leeftijd. Partou wil dit graag op 1 of 2 locaties voor alle leeftijden. Men is 

op zoek naar een geschikte locatie. 

 

Wim vertelt dat er nieuw meubilair is. De kasten zijn er al. De tafels en stoelen komen in de 

zomervakantie. Ouders kunnen het oude meubilair ophalen als ze dat willen. De rest gaat naar 

Bohero. 

 

5. Financieel verslag directie 

Wim beantwoordt vragen over het financieel verslag. 

Er wordt voor komend jaar 3.500 duizend euro minder begroot m.b.t het verbruiksmateriaal. 

De begroting met betrekking tot software staat op 0. Dit is vreemd. Wim gaat bekijken hoe dit zit. 

Kopieerkosten zijn hoog. Dit komt overeen met de kosten die andere scholen uitgeven voor kopiëren .  

 

6. Schoolformatieplan 2017/2018 

Groep ½ wordt vanaf begin schooljaar gesplitst. Stan gaat fulltime werken op school Noord. Verder 

verandert er niets.  

Volgende vergadering komt Wim met het volledige plaatje over hoe de uren gaan worden ingezet. 



 

7. Schoolgids 2017/2018 

Wim vraagt aan de ouders van de MR wat zij graag in de schoolgids zouden zien. Communicatie over 

de schoolgids via mail. Graag voor 31 mei. Maarten bekijkt de schoolgids ook. 

Edwin geeft aan dat we de schoolgids graag eerder hadden ontvangen. 

 

8. Passend onderwijs 

Alle scholen hebben om te kunnen voldoen aan het basisprofiel een onderwijsassistent voor een 

aantal uren toegewezen gekregen. Deze wordt voor de helft betaald door Oponoa en voor de andere 

helft door het samenwerkingsverband. Als er een leerling een arrangement toegekend krijgt, wordt 

het aantal uren van de onderwijsassistent uitgebreid.  

Als er binnen het samenwerkingsverband minder leerlingen naar het Speciaal Basisonderwijs(SBO) 

worden doorverwezen( er wordt gerekend met 2 % doorverwijzingen),dan kan het 

samenwerkingsverband geld dat niet voor het SBO wordt ingezet, inzetten ten behoeve van het 

onderwijs. 

 

Maarten geeft aan dat het bestuur van het samenwerkingsverband een nieuw ondersteuningsplan 

gaat schrijven voor 2018-2021. Hij wil graag weten hoe Passend Onderwijs op school Noord verloopt. 

 

De volgende vergadering komt dit punt terug. Monique P is daarbij aanwezig. 

 

9. GMR 

Geen info 

 

10. Rondvraag 

Omdat Edwin aftredend is valt de voorzittersrol open. Hoe gaan we hier invulling aan geven? Voor de 

zomervakantie al beginnen met werven voor iemand in de oudergeleding. 

 

11. Sluiting 22.00 uur 

 

Actiepunten: 

Edwin rooster aftreden aanpassen. Peter en Maureen omdraaien. 

Peter zet overzicht kernwoorden m.b.t. wet Medezeggenschap in google drive. 

Edwin zorgt er voor dat de e-mails van Oponoa  en van VOO naar iedereen worden doorgestuurd. 

Werving MR lid oudergeleding. 


