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Bespreking MR 

Datum 04-04-2022 

Notulist Anne 

Aanwezig Charlotte, Els, Rob, Jessica, Elise, Hanneke, Anne 

Afwezig 
 

 

1. Welkom  
Charlotte heet ons welkom.  

2. Opening, agenda vaststellen.  
De formatie wordt toegevoegd aan de agenda.  

3. Rondje schoolse zaken  
Geen bijzonderheden. 

4. Rondje actualiteiten van buiten 
Geen bijzonderheden. 

5. Ingekomen post MR (postvak en e-mail) (OPR PO)  
Het samenwerkingsverband 3006 po heeft een folder gestuurd, waarin het 
samenwerkingsverband vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken.  
De notulen van OPR VO zijn verstuurd. Jolanda maakt dit schooljaar af, maar wil met ingang 
van het nieuwe schooljaar stoppen. Veghel wordt benaderd door Charlotte om een 
personeelslid OPR VO te leveren voor het komende schooljaar. 
 

Namens een personeelslid de vraag: kan er een evenredige verdeling met betreft 
studiedagen komen. Niet alleen maandag, woensdag en vrijdag, maar ook dinsdag en 
donderdag.  De meerderheid van de MR vindt de dagen maandag, woensdag en vrijdag 
passender en weten niet of het representatief is voor de meerderheid van het team.  

6. Voorbespreking agendapunten 

Directie sluit aan 

7. Welkom Hanneke 

8. Doornemen notulen en actiepunten vorige vergadering 19-01-2022 
 

9.  Mededelingen vanuit de directie  
Geen bijzonderheden. 

10. Werkdrukakkoord, aanpak en organisatie 
De meerderheid heeft aangegeven de drie punten te willen houden. 

- Extra uren voor creatief 
- Extra uren voor gym 
- Onderwijsassistent 

 
Door personeelstekort worden gymleerkrachten en de vakdocent crea vaker ingezet in de 
klas.  
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11.  NPO-gelden, evaluatie rondom voor 1 jaar vastgestelde items, en vooruitblik op 2e 
termijn 

De NPO-gelden zijn gezet op het taalaanbod, EDI en schoolzwemmen.  
Er is stichting breed nog niet geëvalueerd. 
 
NT2: 
I.v.m. het lerarentekort is er geen NT2 leerkracht gevonden. Er start wel een logopedist voor 
2 dagen per juni 2022. Een van de logopedisten wordt ingezet voor de NT2 leerlingen. 
Woordenschat logo is uitgezocht. Het programma wordt op dit moment getest door de 
leerkrachten. 
EDI (expliciete directe instructie):  
Het team heeft een cursus EDI gehad. 
Thema van buiten naar binnen: 

- De typetuin; een typecursus 
- De buitenjuf; de zintuigentuin. 
- VSO-bovenbouw; pictotekenen (een pilot) 
- Er is gesproken met Qrabble; een organisatie waarbij verschillende (creatieve) lessen 

gegeven worden op scholen.  
Schoolzwemmen:  
Doordat de leerlingen een achterstand hebben opgelopen, is er het afgelopen jaar geld 
ingezet voor een extra zwemjuf. We weten niet of de achterstand in een half jaar al is 
ingehaald. Het personeel vindt de kleine groepjes erg fijn.  
 
De Mr stelt de NPO-gelden voor het komend schooljaar vast.  

12. Formatie 
Bij de GMR komt het bestuursformatieplan aan de orde. 
Voor Oss betekent dat het volgende: 

- We hebben er een nieuwe functie bij, namelijk de leraarondersteuner. Dit is o.a. op 
basis van de voorstellen van het team. Meerdere personeelsleden namen in hun 
opzet een leraarondersteuner mee. Twee interne kandidaten zijn benoemd. Zij 
hebben de opleiding leraarondersteuner afgerond. 

- Extra logopedie vanuit de NPO-gelden 
- BEFIT-coach vanuit de NPO-gelden.  

 
Hoe komen we tot onze formatie? 
We hebben 184 leerlingen binnen Hub Oss. 
1.25 WTF is t.a.v. het werkdrukakkoord. 
Alle scholen krijgen extra's. Bij Oss is dat 1.87 WTF op basis van het aantal leerlingen. 
1.65 WTF is vervanging bij ziekte. 
Totaal hebben we ongeveer 45 WTF. Waarvan 4.5 extra is.  

13. Concept schoolvakantierooster 2022-2023, 4- daagse schoolweek gr 1-2?  
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Volgende week wordt het schoolvakantierooster in de GMR besproken. 
De studiedagen willen we graag hub-breed hetzelfde houden. 
 
4-daagse schoolweek: 
Als de kleuters (Groep 1-2) 1 dag per week vrij zijn komen we 16 uur te kort over 8 jaar. Het 
levert te weinig op en is afgekeurd in het directieberaad.   
 
VSO heeft geen mogelijkheden tot extra studiedagen. 
SO heeft extra mogelijkheden tot studiedagen.  
 
Jessica heeft een vraag over de zorgcylus. Deze wordt opgesteld door de interne begeleiders. 
Bij vragen of opmerkingen moet je bij de interne begeleiders zijn. 
 
Terugkomend op de vraag over de studiedagen. Dinsdagen en donderdagen worden niet als 
prettig ervaren door ouders en worden daardoor niet meegenomen als studiedagen.  

14. Concept flyer, alternatieve schoolgids 2022-2023 
De klasindelingen en het vakantierooster worden gewijzigd. Verder worden er nauwelijks 
wijzigingen aangebracht. Mocht er iets niet kloppen, geef het aan.  
Terug laten komen aan het begin van het nieuwe schooljaar.  

15. Anders organiseren (n.a.v. vorige vergadering, 19-01) 
- Het team heeft allerlei plannen ingeleverd en deze worden binnenkort 

gepresenteerd. 
- Iedere school gaat een pilot anders organiseren draaien in het komend schooljaar. 
- Het MT heeft samen met 3 leraren twee heidagen gehad. In eerste instantie om je 

mindset de veranderen. De eerste heidag ging over het anders denken. De tweede 
heidag ging over de positieve insteek van het lerarentekort. Denken in mogelijkheden 
en kansen. Er wordt nu eerst overlegd met de teamleden van alle locaties. De scholen 
bepalen zelf wanneer er wordt gestart.  

16. Centrum Jeugd en Gezin (n.a.v. vorige vergadering, 19-01)  
Het is vanuit alle kanten belicht (MR-bulletin, informatiebrief school). 
Wanneer er vragen vanuit het team of ouders komen wordt dit doorgespeeld naar Centrum 
Jeugd en Gezin.  

17. SWV 30.06 PO en VO, OPR, stand van zaken rondom Sonnewijser en SO-SBO 
scholen. (terugkoppeling bijeenkomst 20-01, SWV VO 30.06) 

- Jolanda stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Charlotte vraagt Hub Veghel om een 
personeelslid aan te leveren. 

- Er vindt een locatie/gebouwen onderzoek plaats. Wat is er nodig voor een gebouw 
en welke locatie is geschikt. Dit geldt voor zowel VSO als SO.  

18. GMR-terugkoppeling 
De laatste GMR-vergadering is uitgevallen. 
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19. Nieuws uit werkgroepen: 
a. Verkeer 
Rob heeft de wethouder een mail gestuurd. De wethouder heeft het doorgestuurd naar de 
gebiedsregisseur. Er komen palen met handjes. De geschatte datum is 4 mei. Ook Els heeft 
een brief gestuurd namens de ouders en de werkgroep verkeer is er ook mee bezig geweest. 
b. Arbo, ziekteverzuimrapportage Hub Oss en jaarverslag Arbo Hub Oss 
Komt de volgende vergadering aan bod.  
 

20. Info verzamelen voor MR bulletin (verschijnt juni) ouders en informatie personeel 
(Elise en Jessica): vragenuurtje MR/ open stoel? 

- Verkiezingsuitslag 
- Verkeersituatie 
- NPO- gelden, werkdrukakkoord etc. (buitenjuf/typetuin etc.) 

21. Rondvraag met directie 
Er is een vragenlijst geweest vanuit steunpunt passend onderwijs. Zijn hier uitkomsten van? 
Over de uitslag is niets bekend.  

Directie verlaat de vergadering  

22. Mededelingen/ post  
 

23. MR verkiezingen voorbereiding (a.d.h.v. zittingstermijn) 
Elise en Jessica hun verkiezingstermijn zit erop. 
Zij nemen allebei niet opnieuw deel aan de verkiezingen.  
Jessica en Elise zetten de verkiezingen uit.  Deze worden zo snel mogelijk uitgezet en voor de 
meivakantie wordt gevraagd te reageren. 

24. Punten uit vergadering samenvatten en verdelen 
Zie actielijst. 

25. Rondvraag en sluiting  
Geen vragen. 

 

ACTIELIJST  04-04-2022 

 Actiepunten Wie Afgerond  
Ja / Nee 

1 Veghel benaderen OPR VO lid Charlotte  

2 Verkiezingen MR leden uitzetten Jessica en Elise  

3 Zorgcyclus bespreken met Sabine de Vet bespreken Jessica  

4 Flyer terug laten komen MR vergadering september 
2022 

Charlotte  

5    
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6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

  

  
Vastgestelde stukken 

 Stukken Vastgesteld 

1. Jaarplanning Ja 

2.  Jaarverslag Ja 

3. Arbojaarverslag april 2020 ja 

4.  Schoolbegroting 2022, januari 2022 ja 

5. Begroting MR, januari 2022 ja 

6. NPO gelden, april 2022 ja 

   

 
 

 

 


