
 

Agenda MR De Ziep       
 

Datum: 6 juli 2022   
Tijd: 19.30   
Plaats: op school   

 

Bestemd voor: 
Directie:  
Medewerkers:   
Ouders:   

 

 

Directie & MR 
1.    Opening en vaststellen agenda 

              Aanwezig; directie, oudergeleding, personeelsgeleding  
                            Welkom nieuwe MR leden 

 
2.    Notulen vorige vergadering + Actiepunten 

            Notulen (13-04-2022) op de website 
 

3.    Mededelingen van de Directie 

•  Coronaperiode; kan er een nieuwe MR lid vanuit oudergeleding aansluiten bij het crisisteam. 
10 teamleden afgelopen week besmet. Om deze reden heeft MT besloten een aanpassing te 
doen voor de diploma-uitreiking (12-07) en het schoolfeest (21-07) is afgelast. Hiervoor 
wordt een aangepast programma bedacht.  

• 6 juli was de doordraaiochtend. In de laatste weken zijn er nog een aantal aanmeldingen van 
nieuwe leerlingen. 

• Na de zomervakantie start een psychologisch assistent (o.a. voor het afnemen van testen). 

• Er is samen met scholen uit de achterhoek een collega aangenomen WTF 1,0 voor de vaste 
invalpool. De Ziep wordt de stamschool. 

• Besluit bestuur; er wordt bovenschools 10,0 WTF beschikbaar gemaakt voor nieuwe 
collega's. Aankomend schooljaar komt op De Ziep een collega (met pabo diploma) 2 dagen 
inwerken. Mogelijk komt hier een leraar bij (invalpool). Deze gesprekken moeten nog 
plaatsvinden. 

•  NPO gelden mogen langer gebruikt worden (3 jaar). 

• Aankomend schooljaar gaan we van 11 groepen naar 10 groepen. Teldatum 1 februari. 
 

4.                   Schoolgids 
                           De schoolgids is doorgelezen en MR oudergeleding geeft instemming 
 

5.                    Overdracht nieuwe leden 

• MR regelement voor nieuwe ouders (gestuurd op 06-07). 

• Hoe lang kan personeel in MR? 

• Jaaragenda (vaste onderwerpen) 

• Communicatie naar ouders (MR presentatie op ouderavond) 

• MR cursus dinsdag 20 september 19.00-21.30 (Weerdjesstraat 168 Arnhem) 

•  Voorzitter uit de oudergeleding 
 

6.                    Terugblik oud leden; positieve ontwikkelingen en aandachtspunten 



 
• Positief/kritische houding 

• Budget MR vanuit onderwijsspecialisten. Navragen begin volgend schooljaar. 

• Tip: Ambitiegesprek? 
 

7.                    Nieuwe data inplannen 

•  Donderdagavond 15 september 19.30 

•  Voorstel data (secretaris) 

•  Oude jaarplan bijvoegen  
 

8.                    Rondvraag 

• Bij meerdere kinderen op school is het soms in communicatie onduidelijk voor             
wie/welke groep het is bedoeld. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    

MR 
9.    Ingekomen stukken 

• Fase na schooltijd; netwerk mbt vrijetijdsbesteding evt benoemen tijdens                           
ouderavond in de bovenbouw.  


