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Nr. Verslag Actie 

1. Opening / Mededelingen  

 Terugkoppeling gezamenlijke MR overleg 
Voorafgaande aan dit overleg hebben de MR-en van OT 1 een gezamenlijk overleg gehad. 
 
De MR moet volgend zijn op het OT. Het OT moet eerst meer een team worden voordat de 
MR-en intensief gaan samenwerken. 
 
Stip op de horizon, leerlingen aantal gaat teruglopen. Wat willen we, een nieuwe school of 3 
scholen in een gebouw, of ook met de andere 2 scholen in Borculo. Hoe houden de scholen 
hun identiteit. Het is onvermijdelijk dat het gaat gebeuren, hoe snel is nog een vraagteken. 
 
Volgend overleg weer gezamenlijk in groot overleg voorafgaand aan de vergadering.  
 

 
 

2. Notulen / Actiepunten  

 Vorig verslag. 
 
Verslag is vastgelegde en wordt op de site geplaatst. Voor de acties zie de actielijst 
 

 
 

3. Vakantierooster 2017-2018  

 Continu rooster, vijfgelijke dagenmodel wordt voorlopig nog niet ingevoerd, vanuit het OT 
wordt eerst gekeken om het ook bij de andere scholen int voeren.  
 
Vakantie rooster is doorgenomen en is hierbij vastgesteld. Kan worden gecommuniceerd aan 
de ouders de  studiedagen moeten nog gepland worden. En worden tzt gepland. 
 

 
 

4. Formatie 2017-2018  

 Nog geen duidelijkheid over de invulling hiervan. 
Hoe dit verdeelt gaat worden over de klassen is nog niet duidelijk. Verwachting is dat juni 
meer duidelijk wordt over de invulling hiervan. 3 of meer leerkrachten voor de klas is niet 
wenselijk. 
 
 

 
 

5. Veiligheidsplan  
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 Heidi past deze aan met de opmerkingen die gemaakt zijn. Deze wordt nog een keer gedeeld 
voordat deze definitief wordt gemaakt. 

 
 

6. Rondvraag  

 Rinske PO in actie; Groep onderwijzers die knokken voor het onderwijs. 
Speerpunten; kleinere groepen max 25 leerlingen en betere salarissen. Verwachtingen zijn 
dat er acties gaan volgen. 
Jaap: hoe was de opkomst op de opendag; 26 ouders hebben belangstelling getoond. Een 
aantal hebben zich al aangemeld. Het was een geslaagde dag. 
Heidi: volgende vergadering aandacht voor de  veiligheid op het internet. 
 
Volgend overleg 6 juni 2017 19:00 uur 

 
 
 
 
 

Heidi 

 
 
 
 
 

 


