Notulen MR-vergadering
23-01-2020, 19:30 uur
Aanwezigen: Clasien, Janneke, Ties, Marianne, Marijke, Noortje en Miriam
Afwezig: Naomi
Ouders/ Toehoorders: 3.
1. Opening
Marianne verwelkomt alle aanwezigen, in het bijzonder de ouders/ toehoorders die vanavond
aansluiten.
2. Vanuit directie
Presentatie studiereis
Janneke, Clasien en Ilse doen verslag.
Wat betekent de studiereis voor de Fonkeling?
Onder andere:
- Mevolution; digitaal portfolio voor leerkrachten én kinderen. Momenteel loopt er een pilot met
leerlingen van unit 3 (voorbereiden mini-les voor kinderen unit 2).
- SKOBOS projectplan 3.0; dit projectplan wordt, met de nieuwe inzichten, aangescherpt. In het
jaarplan zullen de inzichten meegenomen worden.
- Werkgroep rekenen -> rekenonderwijs wordt herzien.
- Werkgroep lezen -> leesonderwijs, koppeling met spelling en begrijpend lezen.
Het zou een mooie aanvulling zijn om naar ouders terug te koppelen wat deze studiereis teweeg
heeft gebracht en welke ontwikkelingen op de Fonkeling hieruit voortvloeien; waar zijn we mee bezig
en hoe zie je dit terug in de groep/ unit?
Vandaag is de PO-Raad op bezoek geweest bij de Fonkeling. Zij zijn een brochure aan het maken over
conceptscholen (zgn. ‘nieuwe vernieuwers’) die zich de afgelopen jaren goed hebben ontwikkeld.
Ook de Fonkeling wordt in deze brochure opgenomen.
Protocol buitenschoolse activiteiten (SKOBOS)
Er is een nieuw protocol buitenschoolse activiteiten vanuit SKOBOS. Dit protocol is al goedgekeurd
door de GMR. Dit protocol hangt aan de schoolgids. MR heeft de schoolgids goedgekeurd, dus
vandaar de mededeling dat dit protocol aangepast is. Vanaf volgende week staat het protocol op de
website.
3. Notulen vergadering 12-11-2019
Notulen waren al goedgekeurd.
4. Notulen ouderraad
Geen notulen ontvangen. In november is er nog wel een vergadering geweest.
Maandag 27 januari a.s. staat de jaarvergadering van de OR gepland.
5. MR scholing 18 februari 2020
Mail van GMR-lid Yvonne:
“Dinsdag 18 februari komt Jan Stuijver (adviseur van Algemene Vereniging schoolleiders) MR scholing
geven. De scholing vindt plaats op de Linde en is van 19u tot 21.30u.
Willen jullie aan de MR-leden vragen wie hier interesse in heeft en het aantal deelnemers doorgeven
aan Germy Sinke?”

Vanuit onze MR sluit Ties aan.
Noortje mailt Germy Sinke om één persoon namens onze MR aan te melden.
6. Binnengekomen post
De volgende post wordt gerouleerd:
- MR magazine: rekening
- InfoMR december 2019
7. SKOBOS portal nieuws
We bekijken het nieuws van de SKOBOS portal.
- Scholengroep Brussel op werkbezoek bij SKOBOS. Vandaag is er op de Fonkeling ook nog een groep
van 10 personen van een basisschool uit Middelburg op bezoek geweest.
- Onderwijsstaking 30 en 31 januari a.s. Invulling van de stakingsdagen is via Nieuwsmail naar ouders
gecommuniceerd.
8. Nieuws vanuit de GMR
Nancy neemt, in plaats van Yvonne, in de GMR plaats.
9. Punten jaarwerkplan
Aftredende leden
Marianne is aftredend lid. Er zijn geen nieuwe aanmeldingen. Marianne blijft lid van de MR.
Tekst website inhoudelijk controleren
We hebben de tekst van de website in september al bekeken en aangepast. Het jaarwerkplan wordt
aangepast (tekst website blijft staan in september).
Op de website dient één aanpassing gedaan te worden m.b.t. een spatie. Noortje vraag Janneke
deze aanpassing te doen.
Jaarverslag GMR 2019 doornemen
Dit jaarverslag nog niet ontvangen.
10. Stukje opstellen voor in de Nieuwsmail van donderdag 30 januari
Nieuws van de MR
De MR heeft op donderdagavond 23 januari een zeer enthousiast verslag gehad van de studiereis
door directie Janneke Mencke en Clasien Groenland en kartrekker Ilse van Kerkoerle. Na dit verslag
volgde een levendige nabespreking met de aanwezige ouders. Wij willen de directie, Ilse en
aanwezige ouders hartelijk danken voor hun komst.
Daarnaast heeft de MR de punten uit het jaarwerkplan besproken en zijn het protocol
buitenschoolse activiteiten en de begroting van de Fonkeling door de directie toegelicht.
De volgende, openbare MR-vergadering is op: maandag 23 maart 2020 om 19:30 uur.
11. Datum volgende MR-vergadering
De volgende MR-vergadering is op: woensdag 11 maart om 19:30 uur.
Agendapunten: …
** Sluiting openbare deel **
12. Vanuit directie
Begroting
Clasien licht de begroting 2020 van de Fonkeling toe.
Het financieel jaarverslag van 2019 volgt nog.

13. Rondvraag
Ties: Janneke en Clasien zijn nu iets meer dan een jaar directeur op de Fonkeling. Hoe gaat het?
Aanstelling voor drie jaar. Momenteel volgen zij beide de opleiding tot toekomstbewust
schoolleider. Het heeft gebracht waar Janneke en Clasien naar op zoek waren (nieuwe
uitdaging). Het eerste jaar stond in het teken van onderzoekend leren en ervaren. Dat was een
mooie start.
Ties: Komt er nog iets in Nieuwsmail m.b.t. de avond door Steven Pont? Ja, er staat een stuk op de
website en de link daarnaar staat in Nieuwsmail van vandaag.
14. Sluiting

