
 
Agenda MR De Ziep       
 
Datum:  6-11-2019  
Tijd: 19.30-21.00 
Plaats: Marsweg 49, Didam 
 
Bestemd voor: 
Directie:Margot Kleinpenning  
Medewerkers:  Nicole Ubbink, Monique Alofs 
Ouders: Marty Kampes en Christel Colenbrander   
 
 
Directie & MR 

1. Opening en introductie mr leden, rolverdeling, vaststellen van de agenda          
Voorzitter Marty 

         Secretaris Nicole 
         Leden Monique en Cristel                                                                  

               
De taken worden verdeeld en de agenda wordt goed bevonden. 

 
2. Notulen vorige vergadering + Actiepunten 

Actiepunten zijn besproken met het team en goedgekeurd. 
 
-basiscursus mr 
Volgend schooljaar bekijken we waar de basiscursus in deze omgeving wordt 
gegeven. In april wordt dit punt nogmaals besproken. 
 
-kosten schoolreisje 2019 
Hoeveel leerlingen hebben de vrijwillige ouderbijdrage betaald? Wanneer dit 
bekend is kan er een vergelijking worden gemaakt met de uitgave en 
inkomsten. Hoeveel betalende ouders? Hoeveel leerlingen zijn meegegaan 
op schoolreisje? Wat over blijft is voor de leiding die mee gaat en wordt door 
school betaald. 
 
-leden opr 
Vanaf 1 januari 2020 is de Ziep officieel aangesloten bij Arnhem. Wendy is 
vertegenwoordigd vanuit de Ziep. 
 
-vergaderdata 

• Extra datum voor goedkeuring werkdrukverminderingsgelden;  
        4 december 2019 Tijd 19.30 
• 15 januari 2020 
• 11 maart 2020 
• 13 mei 2020 

 
3. Mededelingen van de directie 

• Schoolplan: In januari is concept klaar. De MR leden lezen het het plan dan door. 
• Staking: 4 collega’s zijn wezen staken. Geen negatieve reacties van ouders.  
Jammer dat het bestuur het loon van stakende collega’s heeft ingehouden. 



 
• Deze week worden de financiën besproken. Margot geeft aan dat De Ziep er 

financieel goed voor staat. In januari wordt het schoolplan en de financiën 
besproken.  

• Onderzoek “veilig leerklimaat”. Dit wordt in de maand november afgenomen. 
Resultaat wordt besproken in januari/maart 

 
                              

4.  T  erugblik Ouderavond september        
 Tijdens de ouderavond heeft de MR een presentatie gegeven. Daarnaast is er een werving 
gedaan die resulteerde in 2 aanmeldingen. HIer is één nieuw lid uit voortgekomen. Ieder jaar, 
tijdens de ouderavond, bespreekt de MR een onderwerp (bijvoorbeeld: 
werkdrukverminderingsgelden, onderzoek leerklimaat, schoolreisje).                                                                                                               
  

5.  Rondvraag 
-De MR op website van De Ziep. Hoe staat het hier mee? 
De presentatie, die tijdens de oudervond is gegeven, wordt op de website gezet. Daarnaast nog extra 
informatie; leden MR, verslag, data. 
 
-Fietsenhok staat vol. Is het een idee om het fietsenhok te vergroten? De gemeente stimuleert het 
zelfstandig fietsen naar school. Misschien wil de gemeente hier een vergoeding voor geven. 
 
-Heeft De Ziep leerlingen die kunnen/willen vertellen over zichzelf op het Rijn IJssel college?   
Kunnen beide partijen hier een voordeel uit halen. 
Bespreken tijdens bouwvergaderingen in team voor ideeën. Leerlingen van het Rijn IJssel college 
naar De Ziep halen. Collega’s die stagiaires begeleiden hierin betrekken. 
 
-In de volgende nieuwsbrief de MR samenstelling bespreken. 
 
   

 
MR 

 
5. Ingekomen stukken 

          Tijdschrift ïnfoMR” rouleert. 
 
 


