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Datum:  14  november 2017, 20.00 – 22.00 uur 

Aanwezig:  OMR: Nike Uitermark (voorzitter), Erik Pardoen (notulist), Mariël Bogearts  

PMR: Francien Pouwelsen, Cor Strijbosch, Els Bardoel,  

  Monique Smits (directie), Wendy Nederkoorn (SEC) 

Verzendlijst:  voorzitter OR, voorzitter GMR, aanwezigen 

Volgende vergadering:  18 januari 2018, 20.00 – 22.00 uur Teamkamer MSE 

 
 

1. Opening en mededelingen 
Vandaag is Wendy Nederkoorn van het Sport Expertise Centrum (SEC) te gast, zij 
beantwoordt onze vragen naar aanleiding van het FITlesprogramma en geeft uitleg 
over het programma. 
 
FITlesprogramma 
In de gemeente Oss hebben opvallend veel kinderen een ongezonde leefstijl. Rede 
voor de gemeente om deel te nemen aan het landelijke programma “Jongeren Op 
Gezond Gewicht” (JOGG). Als onderdeel van JOGG in Oss voert het SEC in groep 1 t/m 
8 de het FITlesprogramma “Lekker in je vel” uit. Doel van dit programma is 
(vroegtijdige) signalering van afwijkingen in gewicht en motoriek bij kinderen. De 
gemeente wil met kleine interventies de zorgkosten op lange termijn verlagen. 
Via het FITlesprogramma wordt het motorische niveau van de leerlingen in kaart 
gebracht. Dit gebeurt middels het uitvoeren van een aantal motorische testen, hierbij 
wordt de sprongkracht, evenwicht, algemene coördinatie en oog-lichaam-coördinatie 
gemeten. Dit gebeurt primair tijdens de gymles. Daarnaast wordt ook de lengte en 
het gewicht gemeten voor de BMI-berekenen. FITgesprek met de sportdocent en 
eventueel de jeugdverpleegkundige gebeurt met de ouders en de leerlingen van 
groep 4 en groep 7. Dit FITgesprek wordt gekoppeld aan de 10-minutengesprekken. 
“Hoe zit het kind in zijn vel” is het doel van dit gesprek. Een verslaglegging van de 
verkregen gegevens worden alleen tijdens een FITgesprek overgedragen. Uit de 
FITgesprekken kan een opvolgprogramma gestart worden in de vorm van naschoolse 
zorg. In dit programma heeft een duur van 12 lessen, er kunnen maximaal 12 
kinderen deelnemen die alleen uit groep 4 en/of groep 7 komen. De lessen starten 
mij minimaal 8 deelnemers. De Kosten voor deze 12 lessen zullen 100 Euro per kind 
bedragen. SEC zal 50% voor haar rekening nemen en de ouders zullen 50% zelf 
moeten bekostigen. Ouders die financieel niet draagkrachtig zijn, kunnen een beroep 
op Stichting Leergeld doen. Voor MSE geldt dat Hugo de testen en de naschoolse zorg 
alz verzorgen. 
De verkregen FITgegevens worden alleen met toestemming van de ouders 
opgeslagen in het leerlingvolgsysteem (Stimuliz) en gedeeld met school en met de 
GGD. Het SEC kan de gegevens delen met andere belanghebbende, bijvoorbeeld de 
gemeente. De gegevens worden dan geanonimiseerd en op schoolniveau gedeeld. 
Hierbij wordt wel een kwetsbare procedure gebruikt. De gegevens worden uit 
Stimuliz geëxporteerd naar een spreadsheet en een medewerker moet de gegevens 
handmatig anonimiseren of verwijderen indien er (delen) niet gedeeld mag worden. 
De medewerkers en studenten die meewerken aan het programma hebben wel een 
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geheimhoudingsplicht ondertekend. De bewerkersovereenkomst (binnen de nieuwe 
Europese Privacyverordening AVG heet dit verwerkersovereenkomst) wordt 
overgedragen aan de school. 
 

2. Directiemededelingen 
SOP 
Gebruikte benaming voor de expertise SOP heeft geleid tot verwarring binnen de MR. 
De benaming blijkt wat ongelukkig gekozen te zijn, met een legenda voor uitleg rond 
de gebruikte termen kan dit voorkomen worden. De twee jarige opleidingen (na 
2010) van lees-, taal en rekencoördinatoren voldoen aan de gestelde criteria van de 
specialistenopleiding. MR adviseert om een legenda te gebruiken en stemt in met het 
SOP. 
 
Vacature OBB 
Eefke Rovers vervangt op dit moment Natasja Lecleyze van Rijn en Esther van Mun bij 
haar afwezigheid. Tot aan de zomervakantie krijgt Eefke een tijdelijke benoeming. In 
mei zal er een vacatureprocedure worden gestart. 
 
Leerlingtelling 
Prognose Leerlingtelling door Monique toegelicht. 
 
Uitgangspunten begroting 
T-1 bekostiging is toegelicht. Voorheen werd er gebruik gemaakt van het 
leerlingenaantal van 1 oktober van het voorgaande jaar, nu wordt er gebruik gemaakt 
van het leerlingenaantal op 1 oktober van het huidig jaar. Krimp en groei worden 
hiermee dichter bij de werkelijkheid gebracht en zodoende eerder in de begroting 
verwerkt. 
 
Marap 2017 
Uitleg verplaatst naar het volgend overleg van wegen tijdsdruk. 
 
Cursus overblijven 
Deel een van de cursus heeft vandaag plaatsgevonden. Mariël heeft de cursus 
bijgewoond en vond het fijn te horen dat de cursusleider aangaf dat het 
overblijfteam het al goed bezig is.  
 

3. Activiteitenlijst 
Zie bijgevoegde activiteitenlijst. 
 

4. Accordering jaarverslag 
De MR stelt kleine aanpassingen voor op het jaarverslag, om leesbaarheid te 
vergroten. Met deze aanpassingen stelt de MR het jaarverslag vast. 
 

5. Jaarplanning 
De jaarplanning is besproken en afgestemd op de agenda van het bevoegd gezag. Erik 
voert de aanpassingen door en plaatst de agenda in Dropbox. 
 

6. Aanpassing MR-regelement 
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Eerste opzet van het regelement is doorgevoerd, naar de vereisten van 2017. Door de 
fusie van de stichtingen SKBO en OOG zal de definitieve verandering pas worden 
doorgevoerd na de fusie. De statuten van de MR zal dan ook worden gewijzigd. 
De statuten van de MR zijn momenteel niet in Dropbox geplaatst en daarmee niet 
voor allen inzichtelijk. Els stelt de papieren versie beschikbaar. 
 

7. Documentenbeheer 
Behandeling in volgend overleg. 
 

8. Cursus digitale MR 
Nike informeert naar de opbouw van de cursus. Het is niet de bedoeling op app-
niveau een uitleg te krijgen. We zijn eerder opzoek naar mogelijkheden van inzet van 
diverse media. 
 

9. Notulen OR 
Notulen waren niet zichtbaar door inlogproblemen bij mail. Vandaag zijn de notulen 
toegevoegd aan Dropbox. Hierdoor is uitgebreid doorlopen van de notulen niet 
mogelijk. Wel juichen we het toe dat het DB voornemens is om bij een van de 
vergaderingen aan te sluiten. 

 
10. Notulen GMR 

Notulen waren niet zichtbaar door inlogproblemen bij mail. Vandaag zijn de notulen 
toegevoegd aan Dropbox. 

 
11. Zakboek WMS 

Nike heeft een samenvatting van hoofdstukken 1 en 2 gemaakt. De samenvatting is 
te vinden in Dropbox. Mariël doet dit van hoofdstuk 7. Samenvatting moet nog in 
Dropbox worden geplaatst. 

 
12. Stukje voor in ’t Elzend 

28 nov 2017, aanleveren van bijdrage MR-mail/post t.b.v. ’t Elzend 

13. Rondvraag  
Geen. 

 

Acties 

startdatum Nr. eigenaar Onderwerp einddatum √ 

 43 Els Jaarverslag MR   

 44 Nike Agenderen overschot gelden MR, hoe te besteden. 20-9-2017 √ 

 45 Nike Agenderen kaders voor financiën MR 20-9-2017 √ 

 46 Erik Reglementen check MR door CNV aanvragen   

 47 Allen Uitnodiging tot indienen van agendapunten 7-11-2017  

 48 Nike Vragen FITlesprogramma versturen naar Tanja/Kim 27-9-2017 √ 

 49 Erik Samenvatten telefoongesprek met opleiding 

taal/rekenspecialist verzenden naar Nike 

 √ 



Notulen MR-vergadering  

Pagina 4 van 4 
 

 50 Nike Bezwaar procedure en bewoording taal/rekenspecialist 

of coördinator verzenden naar Tanja/Kim 

 √ 

 51 Nike Offerte opvragen workshop ‘digitale MR’   

 52 Nike Samenvatten hoofdstuk 1 en 2 zakboek 14-11-2017 √ 

 53 Mariël Samenvatten hoofdstuk 7 zakboek   

  

 
 


