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Directie & MR 
• Planning mr 
De volgende onderwerpen worden in de mr besproken waarvoor een periode is afgesproken 
wanneer dit besproken wordt: 
Vakantierooster  februari/maart 2020 
Formatieplan   maart 2020 
Schoolplan   november 2019 
Schoolgids   april 2020 
Onderzoek risico en 
Veiligheid inventarisatie mei/juni 2020 
 
Vergaderingen: 
6 november 2019 
15 januari 2020 
11 maart 2020 
13 mei 2020 
 
• Ouderavond 

Tijdens de ouderavond zal er een uitleg gegeven worden over mr van De Ziep. Tevens is dit 
gelegenheid om een nieuw lid te werven. Dit zal gedaan worden door keuzebriefjes uit te delen. 

 
• Werkdrukvermindering 

Dit schooljaar is er een nieuw budget van €29.000,- beschikbaar om de werkdruk bij het personeel 
van De Ziep te verlagen. Vorig schooljaar zijn deze gelden o.a. ingezet om de leermiddelen te 
organiseren. MT zal bij het personeel inventariseren waar het geld voor ingezet kan worden. Door 
het landelijke lerarentekort dat ook in deze voelbaar is, zal er ook gedacht worden aan oplossing die 
niet direct de inzet van extra personeel vragen. 
 

• Schooluitje 
Er is nog geen financieel overzicht van het laatste schooluitje. Dit zal door MT nog worden 
opgevraagd. 
 
• Cruijff court 

Het Cruijff court zorgt ’s avonds, in het weekend en in vakanties voor overlast. Hangjongeren, 
vernielingen en geluidsoverlast zijn de meest gehoorde klachten. MT pakt dit op. 
 

• Basiscursus mr 
De nieuwe leden van de mr worden in staat gesteld om een basiscursus mr te volgen. De meeste 
vakbonden verzorgen deze cursus. 



 
• OPR 

Er is weinig zicht op de actualiteit van de OPR. Er zal navraag gedaan worden aan het personeelslid 
dat namens De Ziep in de OPR zit, wat de huidige stand van zaken is. 
 

• Digitaal 
De documenten van de mr staan op ‘Sharepoint’. Hier kunnen ouders niet bij. Er wordt nagevraagd 
of dit voor deze documenten toch mogelijk wordt gemaakt. 
De Ziep heeft een nieuwe website. Hier is nog geen ruimte gemaakt voor de MR. Er wordt 
nagevraagd of deze ruimte gecreëerd kan worden. 
 

• Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

 
 


