Notulen MR-vergadering
18-05-2021, 19:30 uur

Aanwezigen: Clasien, Janneke, Ties, Marianne, Naomi, Marijke en Miriam
Afwezig: Noortje (ziek)
Ouders/ Toehoorders: Agendapunt 10: 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.).
Agendapunt 12 voorbereiden; doorlezen
1. Opening
Marianne opent de vergadering en verwelkomt de MR-leden en de directie.
Noortje is afwezig (ziek).
2. Vanuit directie
Formatieplan
Vandaag heeft het MT bij elkaar gezeten voor de formatie voor volgend schooljaar. Er moet nog
gekeken worden welke leerkracht welke groep gaat draaien. Elke groep zal een eigen leerkracht
(fulltime of 2 parttimers) krijgen; 10 dagen voor unit 1 en 3, 15 dagen voor unit 2.
Het team heeft er unaniem voor gekozen om de werkdrukgelden volledig in te zetten in de formatie.
Subsidie extra handen in de klas
SKOBOS heeft deze subsidie aangevraagd. Dit dient voor de zomervakantie ingezet te worden. Op de
Fonkeling: Lieke komt 1 extra ochtend, Winanda 2 extra ochtenden, een onderwijsassistent voor 2
ochtenden en een leerkracht voor 4 ochtenden. Niet alleen ingezet op de kinderen die een
‘achterstand’ hebben opgelopen. Inzet divers, maar wel afgestemd op (Cito-)resultaten en analyses.
NPO
School ontvangt ongeveer € 700,00 per leerling per schooljaar. NPO is voor 2 schooljaren. In de
komende studiedag gaat het team zich richten op het jaarplan. De aandachtspunten die hieruit
komen, neemt school mee richting NPO. De gelden van NPO mogen ingezet worden op personeel,
maar ook op materialen, scholing, etc. Hoe de gelden ingezet gaan worden, is nu nog niet helder.
Clasien en Janneke informeren de MR hierover in een later stadium.
Vanuit SKOBOS komt er ook nog een informatiebrief voor ouders over de NPO gelden. In de
Nieuwsmail van school komt vervolgens nog een bericht m.b.t. invulling op school.
Pestprotocol
MR heeft vorige keer geconcludeerd dat het pestprotocol gedateerd was. Renee, Noortje en Janneke
zijn hiermee bezig.
Schoolgids
De schoolgids is bijna gereed. Wie van de MR wil deze doornemen ter goedkeuring? Ties.
Stukje m.b.t. MR even in vergadering bekijken. Aanpassingen doorgeven aan Janneke
Werkdrukgelden
Team heeft er unaniem voor gekozen de werkdrukgelden in de formatie te zetten. Marijke heeft
namens de PMR hiervoor getekend.
Enquête Vensters

Deze week komt er een enquête vanuit Vensters (een soort portal) in de Nieuwsmail. Scholen op de
Kaart is hier ook een onderdeel van. Programma Vensters wordt steeds meer uitgebreid. Ook de
schoolgids komt hierin te staan. Ook onderdeel tevredenheid wordt door Vensters opgepakt.
Benieuwd of ouders tevreden zijn over de school, vooral nu we ouders minder zien en spreken.
Tip vanuit MR: doel duidelijk vermelden, zodat ouders weten waarom de enquête afgenomen wordt.
Ties: ziet school de achterstanden zoals die in het nieuws genoemd worden? We zien in de Citoresultaten geen drastische terugval. Er is geen reden tot paniek. Het team heeft alle scores samen
goed geanalyseerd. We kunnen nu gerichtere acties zetten op wat we zien.
Naomi: hoe zit dit met sociaal-emotioneel vlak? Na de lockdown / schoolsluiting zijn we met de
Gouden Weken gestart. Er zijn kinderen die in hun gedrag dingen laten zien (bijv. niet meer veilig
voelen), maar niet te verklaren vanuit de schoolsluiting. We gaan hier op dezelfde manier mee om als
voor de lockdown / schoolsluiting.
3. Inventarisatie aanvullende agendapunten / rondvraag
Verjaardagsliedjes (Marianne)
Liedje ‘Hankie Pankie’ (en misschien nog andere varianten) kunnen mogelijk als kwetsend ervaren
worden. Marijke en Miriam kunnen dit meenemen naar het team; waar ligt de grens en hoe staat het
team hierin? [bewustwording]
4. Notulen vergadering 15-03-2021
Goedgekeurd.
Dit punt mag voortaan van de agenda af.
5. Notulen ouderraad
Geen notulen na 30-09-2020 meer ontvangen.
6.
-

Binnengekomen post

7. Nieuws vanuit de GMR
Laatste vergadering was 15 april. Ging o.a. over NPO gelden, personeelsbeleid, ontwikkeling de
Beerze, brief sneltesten. Geen zaken met consequenties voor de Fonkeling.
8. Miniportretjes MR-leden
Namens Marianne:
Ik ben Marianne Huijts-Brouwers, moeder van Mayke (groep 8) en Jacco (groep 5) en ik zit al 7 jaar in
de MR omdat ik het belangrijk vind dat het perspectief van de ouders wordt meegenomen in het
beleid van de school. Ouders hebben hun eigen expertise en de school ook. Met de ideeën en
ervaringen van beiden komen we idealiter tot een optimaal klimaat voor ontwikkeling! Doordat ik bij
de MR betrokken ben zit ik dicht op de ontwikkelingen en kan invloed uitoefenen.
Namens Marijke, Noortje en Miriam:
“Namens de personeelsgeleding zitten wij in de
Medezeggenschapsraad (MR). Door zitting te nemen in de MR
voelen we ons extra betrokken bij het reilen en zeilen van de
school. Onze medezeggenschapsraad is er om actief mee te
denken met de directie in het belang van ons team, ouders en
kinderen. Het is zinvol en gezellig om op deze manier met de
ouders van onze school samen te werken.”

Namens Naomi:
Ik ben Naomi van den Broek, moeder van Stijn (groep 5) en Mara (groep 4). Ik ben graag
betrokken bij de school en ik zit inmiddels alweer 5 jaar in de MR. Ik denk en adviseer
graag mee over het beleid op school, zodat alle kinderen een fijne en leerzame tijd te
hebben op school en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Namens Ties:
Mijn naam is Ties Peijnenburg, vader van Annemieke (groep 3) en Ties (groep 5). Ik zit in de MR
omdat ik het interessant vind om vanuit een andere positie dan als "ouder op het schoolplein", te
zien wat er op de Fonkeling gebeurt.
Het verruimt mijn blik en vergroot mijn begrip voor de besluiten die het team van de
Fonkeling neemt.
Daarnaast zorgt mijn deelname aan de MR ervoor dat ik enigszins invloed uit kan oefenen op het
beleid, mijn mening over een bepaald onderwerp kan geven en onderwerpen die mij en/of andere
ouders aangaan bij de directie en de gehele MR ter sprake kan brengen.
9. SKOBOS Teams nieuws
We nemen de SKOBOS berichten kort door.
• SKOBOS Academie
• Personeelsnieuwsbrief april
• Vacature de Plataan
• Nieuwe directeur de Beerze bekend
• Vacature de Beerze
• Aangepast protocol 15-4-‘21
• Netwerkbijeenkomst 1-6-‘21
10. Nationaal programma onderwijs
Bericht vanuit de directie: “Zoals jullie misschien in de media gehoord hebt, heeft minister Arie Slob
het Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd. De maatregelen zijn gericht op herstel en
ontwikkeling van het onderwijs. Meer informatie is te vinden op Nationaal Programma Onderwijs |
Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Over de praktische invulling is nog veel onbekend, maar we volgen de ontwikkelingen op de voet.
Binnen het directeurenoverleg bespreken we wat we al wel weten en hoe we hier regie in gaan
nemen. Het team houden we uiteraard op de hoogte.
We verwachten jullie in mei-juni hierover meer te kunnen vertellen.”
Dit punt is uitgebreid aan bod gekomen door de directie (zie punt 2).
11. Punten jaarwerkplan
Prognose leerlingaantallen.
Schoolplan: meerjarenbeleid. -> naar volgende MR-vergadering
Schoolgids nieuw schooljaar controleren en mutaties doornemen: concept.
Tekst schoolgids MR bepalen.
CITO uitslagen. -> naar volgende MR-vergadering
Jaarverslag GMR 2019-2020 doornemen zodra deze beschikbaar is. Al besproken.
12. Stukje opstellen voor in de Nieuwsmail van donderdag 20 mei
Nieuws van de MR
Op dinsdagavond 18 mei heeft de MR via Teams een vergadering gehouden.
Eén van de belangrijkste zaken die besproken zijn, zijn de huidige corona-maatregelen en de
mogelijke gevolgen op de leerprestaties van de kinderen. De subsidie extra handen in de klas,

prognose leerlingaantallen en formatie zijn besproken. Ook over de NPO-gelden is de MR
geïnformeerd door de directie. U kunt hierover later meer lezen in de Nieuwsmail.
De MR heeft ook gesproken over stereotyperingen, die onbedoeld kwetsend kunnen zijn voor
bepaalde bevolkingsgroepen, naar aanleiding van verschillende discussies in de media. De MR heeft
het verzoek bij het team neergelegd om hier aandacht voor te hebben.
Wilt u ook een keer toehoorder zijn? De volgende MR-vergadering staat gepland op: woensdag 23
juni 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.]
13. Rondvraag
14. Sluiting
Marianne sluit om 20:48 uur de vergadering.

Miriam de Koning
18-05-2021

