
agenda  notulen   

 

MR   Oosterschelderegio 
schooljaar: 2021-2022 

Datum: 7-12-2021 

tijd: 19.00 – 21.00 uur 
 

volgnummer:  
locatie: online 

 

voorzitter: Carolien Boone Notulist:  De Deltaschool 

aanwezig: Wendy, Marjolijn, Judith, Vicky, Carolien, Patrick, Maurice, Marije, Carina, Yvonne      

m.k.a.: Stephanie 

notulen verspreiden 
aan: 

 

bijlagen:       

 

Onderwerp 
beschikbare tijd /  
actiepunten 

Opening (19.00 uur) 

Welkom Patrick en Maurice 

 

 

1. Andere agendapunten/ mededelingen/ rondvraag/Inbreng 

personeel/ouders  

 

Extra agendapunt: vervanging personeel ivm ziekte. Rek lijkt eruit te gaan, 

zorgen worden gedeeld. Bespreken met Yvonne  

Mededeling van uit de BAC: gisteravond gesprek met Frank van Esch gehad over 

proces en verloop eerste 7 maanden nieuwe directeur. Veel positieve ervaringen 

en opbouwende kanttekeningen gemaakt. Ook Yvonne sloot aan.  

 

2. Notulen vorige vergadering + GMR 

Notulen: 

- Nieuwsbrief december taken herhalen uit vorige notulen. 

- voorstel weer met losse foto's i.p.v. groepsfoto 

Judith: stelt zich voor.  

Zal dit voor 14 december inleveren 

Stephanie: algemeen stuk (MR-leden, data, website): 

  

Marije: stukje over MR Delta en MR Sprienke (scheiding): 

Op dit moment nog geen informatie over wanner en hoe. Als er meer bekend is 

voor 14 december dan stukje info aanleveren, Indien dit later bekend wordt dan 

ook later informatie via memo’s  

Carina: speerpunt begroting: 

De scholing waar dit stukje op gebaseerd is, is niet meer aan de orde. Yvonne 

neemt ons mee in de begroting. Carina kijkt of ze toch nog een stukje kan 

schrijven hierover.  

 

Voor 14-12 bij Stephanie inleveren.  

Stephanie maakt er 1 document van en stuurt dit naar Yvonne voor de memo van 

voor de kerstvakantie. 



 

GMR: 

Notulen GMR: op dit moment overgangsproces nav fusie Respont /de Korre.  

Nieuwe opzet: 5 ouders/5 personeelsleden. ! GMR-lid wordt contactpersoon voor 

meerder scholen binnen Ozeo. Uitgezocht wordt hoe dit op een effectieve manier 

kan. De MR mist tot nu toe het contact met de GMR en zou graag antwoord op de 

vraag hoe communicatie plaats kan vinden zeker als er geen GMR lid meer is 

vanuit de school.  

Patrick zoekt uit: 

- Duidelijkheid omtrent communicatie GMR-MR 

- Delen agenda/notulen, hoe kan dit in de toekomst 

- Is GMR vergadering openbaar 
 

3. Statuten, reglement, managementstatuten, huishoudelijk reglement 

evalueren/bijwerken zijn deze al ondertekend? Wie/wat/wanneer? 

Carina, Carolien en Stephanie ondertekenen.  

Carina mailt Carolien en Stephanie met voorstel datum voor ondertekenen 

4. Evaluatie NPO gelden: Wie controleert dit en waar is het aan uitgegeven? Vraag 

aan Yvonne. 

 

5. Werving nieuwe leden MR SO Delta + scheiding MR’en + bezetting MR. 

Werving nieuwe leden MR-Deltaschool: nog een ouder erbij, door corona weinig 

contact met ouders dus lastig. Weer opnieuw oppakken.  

Scheiding MR-en: Er wordt aangegeven dat het logisch is als je samen een 

gebouw deelt hier ook overleg mee hebt. Maar zelfde directeur kan ook een reden 

zijn om zo door te gaan. Navragen bij Yvonne of daar al iets meer over bekend is. 

Bezetting MR-en: per MR zelf over praten en beslissen. Minimaal 4 personen in de 

MR. Voorstel Delta 4 personen (2 ouders, 2 personeel), voorstel Sprienke 7 

personen (3 ouders, 4 personeel) 

6. Secretaris 

Stephanie heeft aangegeven dit schooljaar nog uit te willen zitten als secretaris 

maar vraagt of daarna iemand anders  dat op wil pakken. Patrick stelt zich 

beschikbaar maar geeft aan dat hij niet zo goed is in notuleren dus dit graag door 

iemand anders laat doen.   

7. Ouderbijdrage/ouderraad 

Ouderbijdrage: dit jaar niet, navragen of dit aparte post is in begroting. 

Ouderraad: is er nu nog niet bij de Sprienke, wel bij de Deltaschool ( voor hand- 

en spandiensten). Vicky vraagt aan Lisette V. of zij dit nog oppakt. Marjolijn sluit 

zich hierbij aan als de ouderraad wordt gestart. 

MR heeft instemmingsrecht op beleid tot verrichten van ondersteunende 

werkzaamheden ouders, valt dit daar ook onder? 

 



8. Leerlingenraad 

Navragen bij Yvonne hoe het daarmee staat.  

20.00 uur Yvonne sluit aan. 

Punten voor/van Yvonne uit MR: 

Begroting/jaarrekening: voorbespreken:  

Er is geen begroting ivm problemen weergeven online. Er is geen ouderbijdrage zichtbaar 

omdat de vorige vergadering is besloten dat er dit jaar geen ouderbijdrage wordt 

gevraagd als gevolg van: NPO-gelden, veel activiteiten horen gewoon bij school dus 

worden betaald door school en slechts een klein deel betaald en alle kinderen mogen 

mee dus school betaald dan alles 

Onrust vanuit werkvloer over ongelijkheid qua salaris. 

Deze kan er niet zijn want dit bestaat niet op school. Arbeidstoelage is inderdaad wel een 

voorbeeld waarbij dit gebeurd. Regeling van hogerop. Bij Respont anders verdeeld ( 

iedereen een beetje), hopelijk volgend jaar ook bij de oude Korre zo. 

Verder allen bij arbeidsvoorwaarde gesprek over salaris, inschaling is afhankelijk van 

ervaring en salaris vorige functie. Daarna geen gesprekken meer over salaris dus een 

verschillende beloningen als rest gelijk is.  

Vicky koppelt dit antwoord terug aan Lisette V. Zij kan dan naar Yvonne die het haar 

graag uitlegt.  

Ondersteuningsplanraad (OPR) Samenwerkingsverband Passend Voortgezet 

Onderwijs Oosterschelderegio. 

Er is een flyer geweest bij een memo van ouders en personeel. Er is vraag naar ouders 

voor de OPR VO Oosterschelderegio. Judith geeft aan wat zij doet bij de OPR PO en 

Carina voegt toe. Carina geeft verder aan dat zij er dit jaar mee wil stoppen dus ook op 

zoek naar personeelslid. Graag aanmeldingen richting Carina 

Antwoorden op vragen vanuit de voorbereiding zonder Yvonne: 

NPO-gelden: Deltaschool vraagt zich af waar het plan gevonden kan worden zodat het 

kan worden geëvalueerd. Yvonne mailt dit naar de MR. Robert en Marit houden dit als het 

goed is in de gaten. Yvonne vraagt dit nogmaals na 

Scheiding MR-en: Bedoeling dat dit de laatste vergadering was met elkaar. Na de kerst 

kan de MR Deltaschool alleen verder of in combinatie met de Tweern. Ook kunnen ze 

aangeven of ze dit met Robert/Marit willen of met Yvonne. Deze beslissing maken zijzelf 

en geven dit voor de kerstvakantie door aan Yvonne en MR Sprienke. 

Leerlingenraad: vanuit VSO A/V  is er een leerlingenraad onder leiding van Henriette 

Nieuwenhuizen. Zij zijn 2 keer bij elkaar geweest en sturen notulen naar Yvonne. Het is 

fijn dat er nu een leerlingenraad is, jammer dat VSO D nog niet meedoet.  

Vervanging, de rek is eruit: MT is er erg mee bezig maar moet ook kiezen uit twee 

kwaden. Vanuit de overheid worden scholen opengehouden, Ozeo geeft dit ook aan dus 

geen keus. Er wordt geprobeerd bubbels in stand te houden maar dat lukt niet altijd door 



de vervangingen. Collega’s wordt gevraagd of ze elders willen invallen en hebben de keus 

dit wel of niet te doen, ze mogen dus nee zeggen. Dit recht hebben ze! Dit zal Yvonne 

doorgeven aan teamleider SO die dit dan zal delen op AAO.  

Rondvraag: 

Yvonne: geeft aan dat zij gisteren heel blij was na de evaluatie met de BAC! 

Tot slot bedankt Carolien iedereen en wenst iedereen alvast fijne feestdagen en een goed 

begin van 2022 toe!! 

 

 


