Notulen MR-vergadering
23-06-2020, 19:30 uur

Aanwezigen: Clasien, Janneke, Ties, Marianne, Naomi, Noortje, Marijke en Miriam
Afwezig: Ouders/ Toehoorders: 1. Opening
Marianne verwelkomt alle aanwezige MR-leden en de directie.
2. Vanuit directie
Jaarplan uit meerjarenbeleidsplan
Het jaarplan is een onderdeel van het meerjarenbeleidsplan. Dit laatste plan wordt één keer per 4
jaar opgesteld. Middels dit jaarplan focussen we ons op schooljaar 2020-2021. Onderwerpen:
onderwijs, kwaliteit, Kindcentrum en team de Fonkeling.
Clasien en Janneke lichten het jaarplan onderdeel voor onderdeel toe.
Mogelijk kan school ook geregeld in de Nieuwsmail iets terug laten komen van het jaarplan waaraan
gewerkt is op bijv. een studiedag.
Sociaal veiligheidsplan en school ondersteuningsprofiel (SOP)
Janneke, Clasien en Miriam hebben deze documenten afgewerkt. Deze documenten worden 1x per 2
jaar ter instemming bij de MR weggelegd. Inmiddels gepubliceerd op de website en uitgewisseld met
inspectie.
3. Notulen vergadering 18-05-2020
Geen op- of aanmerkingen. Noortje verstuurt de notulen weer naar de geïnteresseerde ouders.
4.
-

Notulen ouderraad

5. Nieuws vanuit de GMR
De GMR-vergadering is op woensdag 24 juni.
Staat het behoud van de Bibliotheek Oirschot (de Enck) nog op de agenda van de GMR?
[Zie Eindhovens Dagblad: https://www.ed.nl/kempen/br-bezuinigen-op-oirschotse-bieb-dit-is-grofafbraakbeleid~ad288119/?referrer=https://www.google.com/]
Naomi neemt dit mee richting GMR; moet SKOBOS hierin een standpunt nemen?
6. Binnengekomen post
InfoMR juni 2020
De post wordt gerouleerd.
7. SKOBOS portal nieuws
Integraal Kindcentrum op de Klep niet haalbaar.
SKOBOS Academie.
Vacature leerkracht De Beerze.
8. Punten jaarwerkplan
We nemen de punten van het jaarwerkplan door.
- Cito-uitslagen; niet besproken, omdat groep 8 geen Cito Eindtoets gemaakt heeft.

- Evalueren werkafspraken in de MR en met directie. We vinden allen dat het de samenwerking goed
is. Communicatie werkt prettig! Mogelijk mogen we de vergaderingen in het volgende schooljaar
weer gewoon fysiek houden.
- MR en GMR leden. Geen wijzigingen.
- Formatieplan; besproken in vorige MR-vergadering.
- MR-cursus bekijken; is er behoefte? Er zijn voorlopig geen wensen. Mogelijk komt er volgend
schooljaar ook een aanbod vanuit GMR?
- MR-vergadering nieuw schooljaar.
- Informatieavonden; welke ouder wil een toelichting geven over de MR? We wachten de opzet van
de informatieavonden af. Marianne zal dit oppakken (bijv. filmpje wat daarna ook nog altijd in de
Nieuwsmail opgenomen kan worden).
- Studiedagen 2020-2021; staan in de schoolgids.
9. Stukje opstellen voor in de Nieuwsmail van donderdag 25 juni
Nieuws van de MR
De MR heeft op dinsdagavond 23 juni vergaderd waarbij de directie een toelichting heeft gegeven op
het schoolplan van schooljaar 2020-2021 waarin ze uitlegden waar het team de focus op gaat leggen.
Enkele voorbeelden: invoering nieuwe rekenmethode, unitoverstijgend leesplan, ontwikkeling
Kindcentrum.
We hebben besproken hoe de MR in het nieuwe schooljaar uitleg geeft aan de ouders over de
functie van de MR.
De MR zal de GMR verzoeken om de voorgenomen bezuinigingen van de Gemeente Oirschot ten
aanzien van de bibliotheek Oirschot op de agenda te zetten. We vinden het behoud van de
bibliotheek belangrijk met het oog op het stimuleren van het lezen.
De eerste MR-vergadering in schooljaar 2020-2021 is gepland op: donderdag 24 september om 19:30
uur, via Teams. Indien u hierbij aan zou willen sluiten, kunt u zich aanmelden bij Noortje van Rijen.
10. Datum volgende MR-vergadering
De volgende MR-vergadering is op: donderdag 24 september 2020 om 19:30 uur, via Teams. Naomi
maakt de afspraak aan in Teams.
Agendapunten: zie jaarwerkplan + belasting personeel m.b.t. RIVM maatregelen + etentje MR .
11. Rondvraag
Marianne geeft complimenten aan de Fonkeling over hoe het team omgegaan is in de Corona-tijd
m.b.t. het thuiswerken, contact met ouders, etc. Naomi en Ties sluiten hier graag bij aan. Dank jullie
wel! Lief!
12. Sluiting
Marianne sluit om 21:03 uur de vergadering.

