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1.

Iedereen welkom geheten, van elke school is er een afvaardiging aanwezig. Feikje en Arnold zijn
ook aanwezig.

Openen

2.

Verslag 27-02-2019

Bespreken en vaststellen

Geen aanvullingen

3.

Vaststellen agenda

Bespreken en vaststellen

Geen aanvullingen

4.

Ingekomen stukken

Schoolplan: Toelichting door Feikje

5.

Mededelingen

Tropenrooster: Bespreken

Moet voor 1/8 ingediend. Eerder aanleveren is lastig; werd al uitgebreid besproken met de
teams/OT’s. OT Noord wordt er nog in verwerkt. De doelen voor 20-21 komen er nog in. Dan
volgt een nieuwe versie. Reacties van MR’en kunnen ook na de zomervakantie verwerkt worden.
Aanwezige ouders vinden dit niet nodig.

6.

Formatie

Toelichting door Feikje

7.

Schoolgids

Toelichting door Feikje

8

Vakantieregeling

Toelichting door Feikje

Deze kan nauwelijks eerder opgeleverd, omdat er rekening gehouden moet worden met input
van verschillende kanten en afhankelijkheden. Moet nu snel afgehandeld.

MR’en

9

OT Noord

Toelichting door Arnold



Directie
MR’en

Wordt hard aan gewerkt. De meeste plekken zijn ingevuld. Geen grote knelpunten. Last minutewijzigingen blijven mogelijk. Extra gelden zijn ‘besteed’ aan gym-vakleerkracht (werkt goed voor
kinderen, lesinhoud en andere leerkrachten, die meer tijd voor andere werkzaanheden hebben)
en extra formatie.
Is onder handen. Relatief kleine wijzigingen ten opzichte van vorig jaar; bijv. beleidsstuk erin
verwerken. Wordt straks opgesteld tbv OT Noord. Wel is er extra aandacht voor de
schoolkalender. Concept verschijnt na de zomer.






Uitleg: over taakverdeling en vooral de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 3
directeuren voor de gehele OTN. Verder heeft elke directeur zijn eigen aandachtsgebieden.
Onderlinge afstemming is daarbij van belang. Dit plan is een levend document; 1 augustus is
een startpunt, geen eindpunt. Geen haast; bedoeld is een geleidelijke overgang van huidig
naar nieuw. Onder invloed van alle stakeholders kunnen komend jaar allerlei wijzigingen
plaatsvinden. Vraag: meer werkdruk voor de loco? Antwoord: er zal meer contact zijn met
de MBV’er. Hoewel dat voor sommigen anders ligt. Taakomschrijving van loco blijft
ongewijzigd! Feikje zal regelmatig overleg hebben met elke loco.
Aanspreekpunt: Voor specifieke vragen/opmerkingen van bijv. ouders is Arnold het
aanspreekpunt. Hij zal ook graag kennismaken met ouders en de MR’en en aanwezig zijn op
de ‘technische’ ouderavond en bij speciale schoolgebeurtenissen.
Planning: gaat over de overleggen binnen OTN. De Gearhing- en schoolplanning worden
toegevoegd. Er staan 3 OMR-overleggen gepland, maar iom de OMR kan dat ook anders.
Brief: maandag as. komt er een brief met uitleg aan ouders en leerkrachten

Feikje
MR’en

Feikje
MR’en
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10

Wat er verder ter tafel
komt

11

Volgende vergadering

12

Sluiten

OMR: op oproep voor werkgroep kwam geen reactie. Hoe OMR OTN te vormen/in te richten
wordt op eerstvolgende OMR (23/9) besproken. Adviesplichtig? Niet volgens de Gearhingjurist.

Pleidooi om iedereen goed mee te nemen in het proces. MR: nodig Arnold uit; hij legt het uit
en gaat graag in gesprek.

Extra werkdruk voor de loco? Is niet de bedoeling. ‘Gebruik’ ook de MBV’er en de directie
goed. De MBV’ers zullen qua werkplek rouleren om goed contact te houden met de loco’s en
leerkrachten.
Geen verdere punten.

23 september 2019

Actie door

