Notulen MR-vergadering
15-03-2021, 19:30 uur

Aanwezigen: Clasien, Janneke, Ties, Marianne, Naomi, Noortje, Marijke en Miriam
Afwezig: Ouders/ Toehoorders: Mandy Smetsers en Ankie Latijnhouwers
1. Opening
Marianne opent de vergadering en verwelkomt de MR-leden en de directie.
2. Vanuit directie (19:30-20:15 uur)
Begroting 2020 en realisatie & Begroting 2021
Clasien licht de begroting en realisatie toe. Dit jaar gestart met programma Cogix. Laptops worden dit
jaar afgeschreven (eerst starten met Ratho portaal). Dit jaar begeleiding gehad van een financieel
adviseur; zaken zijn nu beter op de desbetreffende posten geboekt. Minder gelden zijn bijv.
uitgegeven aan culturele activiteiten (door lockdown), maar dat geld is bijv. uitgegeven aan nieuwe
boeken van de bibliotheek van de school (vervanging van bibliotheek Oirschot), in overleg met de
Boekenberg Eindhoven.
Begroting 2021
Leerlingaantal loopt een klein beetje terug. Dat is ook terug te zien in de personeelslasten (formatie
0.5 FTE moet ingeleverd worden).
Leerling prognose
Clasien licht de leerling prognose toe. Op 1 oktober 2020 165 leerlingen, op 1 oktober 2021 155
leerlingen en dit loopt gaandeweg verder af. De prognose heeft er eerder voor de Fonkeling ook al
slechter uit gezien, maar mogelijk komt er nog verandering in door bijv. nieuwbouw.
Vakantierooster 2021-2022
Janneke licht het vakantierooster toe. Er blijven 50 uur over die kinderen niet op school in hoeven
vullen en dus besteed kunnen worden aan studiedagen (8x). Er zijn een aantal regels waar je je aan
dient te houden. Om aan deze regels te kunnen voldoen, is er gekozen om 2x een 2-daagse studiedag
te plannen. MT heeft dit vakantierooster ingevuld met studiedagen. Er blijven nog 10 uur over voor
calamiteiten.
MR keurt vakantierooster goed.
Stand van zaken m.b.t. corona
Tijdens de studiedag van woensdag a.s. evalueren we de corona-maatregelen. Leerkrachten kunnen
zich prima vinden in hoe het verloopt. Ze lopen wel tegen het feit aan dat de tafelgroepjes (naast de
gesloten wanden) het onderwijs belemmeren; instructiegroepen maken kan niet.
Janneke heeft vandaag contact opgenomen met de GGD. Hoe goed de tafelgroepjes ook blijven, de
gehele klas gaat in quarantaine wanneer er een besmetting is.
Noortje vult aan dat ze hier laatst in unit 2 nog overleg over heeft gehad: geen kringmomenten,
sociaal-emotioneel leren (SEL) lukt niet zoals leerkrachten zouden willen, werken met
instructiegroepen is lastig etc.
Inzet van tafelgroepjes is ontstaan vanuit advies PO-raad om besmetting tegen te gaan. Het blijkt, bij
een besmetting, dat tafelgroepjes niet voldoende helpen als alleen het betreffende groepje in
quarantaine gaat. Aan het stopzetten van tafelgroepjes zitten natuurlijk ook risico’s.
Het advies van GGD blijft om tafelgroepjes te houden om besmetting te voorkomen, maar ze merken
ook dat er een flinke uitbraak is terwijl toch met tafelgroepjes gewerkt is.

Leerkrachten proberen veel buiten te doen, wanneer dat mogelijk is. Ze zijn nog veel tijd kwijt met
alle wisselende pauzes. Het vraagt praktisch ook heel wat en er gaat veel onderwijstijd verloren met
verplaatsen naar buiten (jassen, tassen, etc.).
Dit onderwerp wordt besproken tijdens de studiedag van 17-03 a.s. en er zal een teambesluit komen.
Dit zal dan gedurende 4 weken uitgevoerd worden om tijdens de volgende studiedag (26-04) te
evalueren.
Clasien en Janneke wilden graag in een vroeg stadium de MR ondervragen naar hun mening m.b.t. dit
onderwerp, zodat ze tot een weloverwogen besluit kunnen komen.
3. Opening
Marianne heet Mandy en Ankie (als toehoorders) welkom. Indien toehoorders een onderwerp /
vraag hebben, dan kunnen ze dit een volgende keer via één van de MR-leden inbrengen.
4.
-

Inventarisatie aanvullende agendapunten / rondvraag

5. Notulen vergadering 20-01-2021
Geen op- of aanmerkingen.
6. Notulen ouderraad
Geen notulen na 30-09-2020 meer ontvangen. Er zijn natuurlijk ook geen activiteiten waarbij de
ouderraad betrokken is.
8.
-

Binnengekomen post

9. Nieuws vanuit de GMR
Op 11 februari was de laatste GMR-vergadering met de Raad van Toezicht. Dit is een jaarlijks
terugkerende vergadering om elkaar beter te leren kennen. Kijken wie doet wat en hoe zij elkaar
hierin kunnen vinden.
Meerjarenplan, begroting, strategisch beleidsplan zijn bekeken. Kort stilgestaan bij de start van de
basisscholen na de lockdown.
Besluit m.b.t. school in de Beerze ook besproken.
Scholen moeten een GMR-lid aandragen. Dit hoeft niet per se een MR-lid te zijn.
10. SKOBOS Teams nieuws
We nemen de SKOBOS berichten kort door.
• Voorgenomen besluit over BS de Beerze
• Vacature flexpool SKOBOS
• Presentatie en rapportage kindcentrumontwikkeling BS de Beerze
• Opname informatieavond ouders BS de Beerze
• Basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open
• Heropening scholen
• Personeelsnieuwsbrief februari
• Vacature directeur BS de Beerze
• Vacature Passend Onderwijs De Kempen
• ICT-ontwikkelingen: Endpointmanager en Rathoportaal 4.0
• Dialoogsessies met ouders van BS de Beerze
• SKOBOS academie: cursus omgaan met grensoverschrijdend gedrag
• Vervolg voorgenomen besluit over BS de Beerze
• AVG boek SKOBOS
• Vacature vakleerkracht gymnastiek

•
•
•

Uitnodiging netwerkbijeenkomst SWV PO De Kempen 9 maart 2021
Notulen GMR
Personeelsnieuwsbrief maart

11. Punten jaarwerkplan
Sociaal veiligheidsplan (https://defonkeling-skobos.nl/onze-school/veiligheid/) vooraf doorgenomen
aan de vergadering. Het protocol is van juni 2020 en verwijst ook naar het protocol pesten. Beide
protocollen zijn, zo geeft Naomi aan, duidelijk en niet anders dan van bijv. andere scholen. Geen
opmerkingen.
MR adviseert aan MT dat het pestprotocol al oud (2012) is en zich afvraagt wanneer dit mogelijk
herzien wordt, zodat MR het mee kan nemen in de vergadering hier opvolgend. Digitaal pesten hierin
meenemen?! -> Marijke en Miriam nemen dit mee naar MT.
Maart:
Vakantieregeling 2022-2023 ter info -> zie eerder.
Nieuwsmail met link naar website.
Scholen Met Succes iedere 4 jaar (laatste was in 2019).
Jaarverslag GMR 2019 doornemen zodra deze beschikbaar is. Vorige keer al bekeken.
Communicatieplan en betrokkenheid richting ouders. -> We zijn gestart met voorafgaand aan een
MR-vergadering een aankondiging in Nieuwsmail te zetten en na een vergadering een kort verslag.
Aan het begin van het schooljaar, tijdens de informatieavond, stelt de MR zich voor (door één
persoon). Dit jaar heeft Marianne een introductiefilmpje gemaakt. Helaas is dit weinig bekeken.
Vraag aan de toehoorders van vanavond; hoe kunnen we als MR onze zichtbaarheid vergroten?
Een aantal zaken die aan bod gekomen zijn:
- Lijnen zijn kort naar leerkrachten en directie, dus vandaar mogelijk weinig toehoorders bij MR.
- Mogelijk hebben ouders niet in de gaten dat ze welkom zijn? Of hoe de manier van input leveren
werkt? Of wat voor soort onderwerpen zouden ingebracht kunnen worden?
- Misschien in Nieuwsmail het onderwerp MR wat meer naar boven zetten (dus niet onderaan)?
- Concreet ouders oproepen om mee te luisteren?
- Mogelijk ook mailadressen van vaders / partners toevoegen aan Nieuwsmail? Zodat beide ouders
de Nieuwsmail ontvangen.
- Mogelijk is voor ouders de drempel te hoog om m.n. fysiek deel te nemen? Digitaal is juist heel
laagdrempelig (toehoorder, niks voor te bereiden).
- Vaak weten mensen wel de MR te vinden wanneer er een conflict speelt. Zou die gedachte meer
leven?
- Laten weten waar de MR wél voor is. MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Voor een
aantal zaken hebben zij adviesrecht en een aantal instemmingsrecht.
Afspraken:
• Tijdens de volgende vergadering hebben alle MR-leden een mini portretje van zichzelf;
waarom vinden wij het werk van de MR belangrijk? Dit jaarlijks herhalen voor nieuwe
ouders.
• In Nieuwsmail (aankondiging) directe koppeling naar link om in de vergadering te kunnen
komen; ouders hoeven er dan nauwelijks iets voor te doen.
12. Stukje opstellen voor in de Nieuwsmail van donderdag 18 maart
Nieuws van de MR
Op maandagavond 15 maart heeft de MR via Teams een vergadering gehouden. Er waren twee
toehoorders vanuit de ouders van de school.
Eén van de belangrijkste zaken die besproken zijn, zijn de huidige corona-maatregelen en hoe dit
uitwerkt op school en waar men tegenaan loopt. Daarnaast zijn ook de begroting 2021-2022 en

leerling prognoses besproken. Het sociaal veiligheidsplan is aan bod gekomen en er is aandacht
gevraagd voor het pestprotocol.
De MR heeft uitgebreid gebrainstormd over hoe we onze communicatie met de achterban (ouders)
kunnen verbeteren, zodat zij meer betrokken raken bij het werk van de MR. Mocht u nieuwsgierig
zijn, dan kijkt u nogmaals naar het filmpje van de MR via de link hieronder. Wilt u ook een keer
toehoorder zijn? De volgende MR-vergadering staat gepland op: donderdag 29 april 2021 om 19:30
uur. Dit zal een online vergadering via Teams zijn. U kunt zich aanmelden als toehoorder via
fon.mr@skobos.nl.
[We proberen dit stukje wat hoger in de Nieuwsmail te zetten, zodat het wat meer opvalt.]
14. Rondvraag
Afspraak voor volgende keer: Iedereen maakt een stukje / mini portretje over zichzelf m.b.t. de
zitting in de MR (Wat wil je ermee bereiken? Wat brengt het je? Etc.).
15. Sluiting
Marianne sluit om 21:22 uur de vergadering.

Miriam de Koning
19-03-2021

