Notulen MR-vergadering
07-10-2021, 19:30 uur
Aanwezigen: Clasien, Janneke, Ties, Marijke, Naomi, Noortje en Miriam
Afwezig: Marianne
Ouders/ Toehoorders: 1. Opening
Ties neemt het voorzitterschap op zich voor vandaag.
2. Vanuit directie
Data MR vergadering voor het hele schooljaar
Dinsdag 23 november 2021 om 19:30 uur.
Maandag 24 januari 2022 om 19:30 uur.
Donderdag 17 maart 2022 om 19:30 uur.
Dinsdag 17 mei 2022 om 19:30 uur.
Woensdag 13 juli 2022 om 19:30 uur.
Ouders in de school
Maatregelen zijn versoepeld. In nieuwste protocol staat dat 1.5 meter binnen school eraf mag.
Informatieavonden op inschrijving gedaan en informatie verspreid via Nieuwsmail. Hulpouders bij
Ludieke Dag ingezet, maar allemaal op andere plek binnen de school. Janneke en Clasien zijn
zoekende naar hoe we omgaan met ouders in de school. Advies GGD is om voor ouders 1.5 meter
aan te houden, aangezien school geen coronacheck mag doen. Gezondheidscheck is wel ingevuld.
Hoe denkt MR -in het kader hiervan- over het optreden van de Blazersklas, de inloop en het ophalen
op het kerkplein (en niet meer schoolplein)?
MR geeft aan dat stapsgewijs de regels weer wat versoepeld kunnen worden. Beginnen bij kleinere
groepen, met een laag risico. Bijv. Blazersklas, eventueel nog in twee groepen. Inzet hulpouders is
gemakkelijk te reguleren. Volgende stap is ouders toelaten op schoolplein en tot slot ouders in de
school (massaal). We gaan natuurlijk nog de herfstperiode in en weten niet wat dit gaat brengen.
Afhankelijk hiervan is dan mogelijk het vervolg te bepalen.
Janneke en Clasien zijn ook benieuwd naar hoe de MR, los van de coronamaatregelen, denkt over de
inloop ’s morgens. Inloopweek, tussenoplossing; je geeft ouders de mogelijkheid om te kiezen voor
een bepaalde dag. Kinderen kunnen aan hun ouders vertellen waar ze mee bezig zijn.
Traktatie nog voorverpakt? Beiden mag; zowel voorverpakt als niet verpakt.
Bijpraten over inzet NPO gelden
Dringend advies van de overheid: zwangere vrouwen mogen vanaf 28 weken niet meer voor de klas.
Om deze reden moet er komende week een vacature (van herfstvakantie tot meivakantie) uitgezet
worden voor het zwangerschapsverlof van Lisa voor unit 1. Ook het team is gevraagd mee rond te
kijken voor een leerkracht.
Groot gedeelte van de NPO gelden zijn besteed aan personeel. De afgelopen 2 weken hebben
Janneke en Clasien samen met verantwoordelijke leerkrachten (digitaal portfolio, thematisch
werken, etc.) gekeken naar hoe de kwaliteit verhoogd kan worden. De eerste actieplannen zijn
opgesteld. Ook studiedagen worden ingevuld in het kader van deze onderwerpen. In de

kwaliteitskaarten komen de afspraken te staan, zodat dit door de hele school in alle groepen op
dezelfde manier aangeboden wordt. Hiermee wordt de basis gelegd, waardoor deze zaken steeds
gemakkelijker gaan. Op deze manier ook breder draagvlak bij de ontwikkelingen op school.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben vandaag een brief meegekregen voor het portfolio. Start na
herfstvakantie, indien ouders toestemming geven.
Pilot training Rots en Water (preventief) in groep 7 door Team Wijzer gemeente Oirschot.
Janneke en Clasien zullen de MR steeds meenemen in de ontwikkelingen rondom de NPO-gelden.
Ook ouders zullen nog op de hoogte gebracht worden in de Nieuwsmail, maar daar is het nu nog te
vroeg voor.
3.
-

Inventarisatie aanvullende agendapunten

4. Punten jaarwerkplan
Schoolplan: meerjarenbeleid -> meenemen in de volgende MR-vergadering met de directie.
CITO uitslagen -> meenemen in de volgende MR-vergadering met de directie.
MR leden
Naomi heeft te kennen gegeven in februari 2022 af te willen treden. We moeten dus op zoek naar
een nieuw MR-lid.
Lijst van ouders controleren die notulen MR ontvangen
Noortje haalt de ouders van de kinderen die van school zijn van de lijst af. In de Nieuwsmail komt
opnieuw een aankondiging m.b.t. ontvangen notulen MR. Wanneer deze lijst compleet is, zal zij deze
notulen versturen.
Concepten documenten
Jaarverslag = Noortje en Marijke
Financieel jaarverslag 2021 = Miriam
Begroting kalenderjaar 2022 = Miriam
Jaarwerkplan schooljaar 2021-2022 = Ties
Huishoudelijk reglement en statuten = Naomi
Website teksten MR en GMR = Naomi
We bespreken deze concepten tijdens de vergadering van 23 november -> meenemen in de
volgende MR-vergadering.
Opslaan in Teams Fonkeling - MR.
5. Notulen ouderraad
22-09-2021 zie bijlagen vergaderingen. We nemen de notulen door.
6. Binnengekomen post
MR magazine.
7. Nieuws vanuit de GMR
Aanscherping wet innen ouderbijdrage (augustus 2021)

8.

Scholing MR-en, 21-09-2021

Naomi en Miriam vertellen over de interessante bijscholing. Meer achtergrondinformatie gekregen.
Veel ingegaan op rechten en plichten van de MR.
9. SKOBOS Teams nieuws
We nemen de SKOBOS berichten kort door.
-aangepast protocol basisonderwijs
-personeelsnieuwsbrief juli en september
-uitnodiging SKOBOS inspiratiedag
-aanbod Kempenkind academie
-vacature leerkracht groep 6 de Beerze
-SKOBOS scholen volop in het nieuws
-nieuwe online beheeromgeving: uniflow online express
-richtlijnen voor verslaglegging in het leerlingdossier
-plusklas weer van start
-IKC op de Klep
-vacature NT2-ondersteuner
10. Stukje opstellen voor in de Nieuwsmail van
Nieuws van de MR
In de MR-vergadering van donderdag 7 oktober heeft de MR uitleg van de directie gekregen over de
inzet van de NPO-gelden. Naar aanleiding van de versoepelingen rondom de coronamaatregelen is er
gesproken over de aanwezigheid van ouders in de school. Nader bericht hierover volgt.
Daarnaast heeft de MR, samen met de directie, gesproken over de personele vervanging op school.
Drie (G)MR-leden zijn vanuit de Fonkeling naar de algemene SKOBOS (G)MR-scholing geweest en
hebben hierover een terugkoppeling gegeven. Het was een zeer waardevolle bijeenkomst. De MR
heeft hieruit actiepunten geformuleerd om zichzelf te verbeteren.
Bent u geïnteresseerd in het werk van de MR? Sluit dan gerust komend schooljaar aan bij de
vergaderingen. Deze zijn gepland op: dinsdag 23 november 2021 om 19:30 uur, maandag 24 januari
2022 om 19:30 uur, donderdag 17 maart 2022 om 19:30 uur, dinsdag 17 mei 2022 om 19:30 uur en
woensdag 13 juli 2022 om 19:30 uur.
Wilt u dit schooljaar graag de notulen van de MR-vergadering ontvangen? Stuurt u dan een mail naar
de MR via onderstaande groene button.
11. Rondvraag
12. Sluiting
Ties sluit de vergadering om 21:17 uur.

