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Notulen vergadering MR SBO de Zonnewijzer; 9 mei 2019 

 
Aanwezig    
P-MR Mayke Verberne Inge van Dillen Wiel Engelen 
O-MR Gonnie Dubbeld Babke Schrurs Rebecca Theunissen 
Afwezig met kennisgeving     
Afwezig zonder kennisgeving    
Toehoorder    
Directie  Jessica van der Made   

 
1 Formatieplan 

We hadden 10,3 fte (naar aanleiding van plan Jessica) ; wenselijk is 1 leerkracht op 16 
(er is geen standaard) met 2,4 oas en 3,6 voor oop. 
Het wordt  9,3 fte, 2,4 oa en 3,6 oop investering, gezamenlijk organiseren, volgend 
jaar komt er in principe 1 fte minder. 
Nu, komend jaar, vooral borgen van bijvoorbeeld groepsdoorbrekend werken 
Door een interne wissel, is er nog 1 fte in te zetten. 
De huidige onderbouw is klein, wordt 123 (observatiebouw, ook MKD) met 2,4 
leerkracht; veel instroom in de middenbouw, dit gaan we beperken tot een paar 
jaarlijkse momenten. 
De orthopedagogen zijn ondersteunend, ook voor passend onderwijs.  
Er is ontwikkeling nodig voor TOS, vanuit onderbouw; dit gaan we doortrekken naar 
de andere bouwen. 
Veel kinderen komen te laat binnen; we pogen meer kleuters binnen te krijgen, ze 
een taalbad geven, en eventueel weer terug naar de basisschool of toch verwijzing 
naar het so. Ander speerpunt wordt leerroute 4, (MLK) en is op termijn mogelijk ook 
mogelijk op gedrag te professionaliseren/profileren. 
Een speciaal beleid voor het aannemen van een oas is er niet. 
Edumaps;  logos landelijke doelgroepen  
 

3 Nog te bespreken zaken  
Mr leden werven; de uitnodiging hiervoor heeft in de nieuwsbrief gestaan. Ook zijn er 
ouders benaderd; helaas zonder resultaat. 

 
4 Notulen vergadering 02-04-2019 
 Deze worden goedgekeurd. 
 

 
 
Data MR-overleg: 
dinsdag 11 juni 
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HMR: 
17 april  2019: 19.00-20.00 
11 juni 2019: 19.00-20.00u 
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Afspraken Afhandeling 
Datum gemaakte afspraak wie planning Gereed 

     

     

     

     

     

 
 

Besluitenlijst Afhandeling 
datum  Instemming Advies 

    
    

Aandachtspunten MR anders dan in de jaarplanning 
opgenomen 

Realisatie afgerond 

Datum gemaakte afspraak   
    
    

 
 


