
 

 

Notulen OMR-vergadering van 26 augustus 2015 

Aanwezig: Van de Singelier: Koert van Buuren (vz), Lydia Klerks, Willie Reinke, Evy Last, 

Peter Gruben, Lucette Abrahams (aanwezig bij punt 1-3) 

Van de Ten Darperschoele: Jolanda Westerhof, Hajee Pepping (not.), Robert de Boer, 

Thecla Veldhuizen. 

Bij de punten 1 t/m 4 is Cor Mulder aanwezig. 

 

1. Opening 

Koert opent de vergadering. Aangezien Peter en Robert als nieuwe leden er voor het eerst 

zijn doen we een korte voorstelronde. Lydia geeft aan dat ze binnenkrot uitsluitsel geeft 

of ze wel of niet in de MR blijft.  

2. Taakverdeling OMR 

- Lucette gaat de MR verlaten en daarom moet er een nieuwe secretaris komen. Lucette 

heeft de taken van het secretariaat toegelicht. Robert geeft aan dit te willen doen met 

uitzondering van het opstellen van het jaarverslag. Bij de volgende vergadering zal worden 

besloten wie het jaarverslag gaat maken. Lucette wordt wederom bedankt en geprezen 

voor haar accurate manier van invulling geven aan het OMR-secretariaat het afgelopen 

jaar.  

- Koert blijft voorzitter.  

De verdeling van taken over ouders, leerkrachten en beide scholen is nu ideaal.  

3. Vaststellen agenda 

Onderwerp ‘Jaarplan’ wordt toegevoegd.  

4. Mededelingen 

Cor heeft een drietal mededelingen.  

-Per 1 augustus is er voor de school de verplichting om een pan te hebben voor een “Sociaal 

Veilig School Klimaat”. De verwachting is dat er pas eind 2015 handvaten in de vorm van 

een portal beschikbaar komt. Stichting Talent zal waarschijnlijk kiezen voor een 

stichtingbreed format.  Dit plan zal ook in de MR besproken worden. Het plan zal in grote 

lijnen een verzameling worden van protocollen die reeds worden toegepast. Denk aan 

“Kanjertraining” en pestprotocollen.  

- Als gevolg van een juridisch geschil tussen ouders en school is het binnen stichting Talent 

helder geworden dat iedere school verplicht is om een schoolreglement te hebben. Cor zal 

het schoolreglement samenstellen op basis van “regels” die er nu zijn. Het reglement zal 

ook in de MR besproken worden dit jaar.  

- De eerste helft van het schooljaar zal er vanuit Talent aandacht besteed worden aan 

kwaliteitszorg en in de 2e helft ligt de focus op het professionaliseren van de 

leergemeenschap. Hierbij gaat ICT een belangrijke rol spelen. Om ICT verder te 



 

 

integreren in het onderwijs zal er aandacht/cursussen op maat aangeboden worden aan het 

onderwijzend personeel.     

5. Notulen 15 juni 2015 

De notulen worden goedgekeurd en veiling voor publicatie bevonden.  

 

6. Ingekomen stukken 

- Info MR nr. 2, juni 2015. Bevat een aardig artikel over een strijdbare GMR in Enschede. 

- MR Magazine nr. 4, juni 2015. Bevat een artikelover een geplande fusie met als gevolg dat 

de school uit een dorp zou verdwijnen. De MR stemde tegen en de geschillencommissie 

heeft de MR in het gelijk gesteld.  

 

7. Jaarplan 

De geleding van De Singlier geeft aan dat er vorig jaar teveel en te lang vergaderd is. Het 

combineren van OMR en MR op 1 avond leidt vaak tot een lange avond. Het voorstel wordt 

gedaan om het aantal OMR vergaderingen te verminderen en in te ruilen voor reguliere MR 

vergaderingen. Hierdoor krijgen zowel de OMR als de MR frisse vergader aandacht. De 

volgende jaarplanning is gemaakt:  

OMR:  

o 14 november 2015 De Singelier 

o 4 februari 2016 Ten Darperschoele 

o 30 mei 2016 De Singelier 

MR Ten Darperschoele: 

o 8 oktober 2015 

o 12 januari 2016 

o 4 april 

o 20 juni 

MR De Singelier 

o 14 oktober 2015 

o 21 januari 2016 

o 7 april 2016 

o 20 juni 



 

 

Voor de te behandelen items en terugkerende items voor het aankomende jaar is het 

Jaarplan van 2014-2015 gebruikt als inspiratie. Na wat schrap en schuifwerk is een 

Jaarplan OMR 2015-2016 gemaakt. (Zie bijlage Jaarplan OMR schooljaar 2015-2016) 

8. Inhoudelijke contactavond combineren met zakelijke ouderavond? 

Het idee is ontstaan om de inhoudelijke contact avond en de zakelijke ouderavond te 

combineren. Na discussie blijkt dit een locatie-specifiek issue. Er wordt besloten om dit 

per locatie te bekijken en te regelen.  

9. OMR-begroting 

De vraag is gerezen of we überhaupt een OMR begroting kunnen/moeten indienen of dat 

we het doen met de MR begrotingen. Er blijken verschillen in grote van de MR begrotingen 

van beide locaties. Robert zoekt uit wat begroot kan worden en wat voor nu het handigst is. 

Er is afgesproken om dit verder af te handelen per e-mail.   

10. Verhoging ouderbijdrage 

De OMR is gevraagd om haar mening te geven in zake het verhogen van de vrijwillige 

ouderlijke bijdrage met 4 euro. Er wordt opgemerkt dat het wettelijk gezien niet mogelijk 

is o de bijdrage te verplichten. . Het blijft wrang dat sommige ouders niet betalen. Het 

idee ontstaat om helder en inzichtelijk te maken wat er met de bijdrage gedaan wordt. Dit 

ter bewustwording. Dit wordt terug gekoppeld aan de OWG. Uiteindelijk gaat de OMR 

akkoord met de voorgestelde verhoging.  

11. GMR 

De eerstvolgende GMR vergadering is 21 september. Peter zal namens OMR-Wapse-Diever 

de oudergelding vertegenwoordigen. Hajee zal checken bij Janine of Peter inmiddels in de 

GMR mailinglist zit.  

12. Rondvraag 

- Evy brengt de enquête over een continue rooster ter sprake. Inmiddels is deze enquête 

gereduceerd tot een lokale aangelegenheid van De Singelier en zal verder in de lokale MR 

besproken worden.  

- Robert vraagt zich af of het School Jaar Plan slechts ter info aan de (O)MR wordt 

verstrekt. Koert zegt dat we als OMR daar ook wel wat van mogen vinden. Aangezien 

iedere locatie een eigen SJP heeft wordt besloten om dit op lokaal MR per locatie verder 

te bespreken.  

- Robert checkt hoe de agenda voor de volgende keer wordt samengesteld. De agenda voor 

de volgende OMR wordt samen met Koert opgesteld.  

13. Sluiting 

Koert sluit de OMR-vergadering 

 


