Notulen MR-vergadering
23-11-2021, 19:30 uur
Aanwezigen: MH, TP, NvdB, NvR, MS, MdK, JM en CG
Afwezig: Ouders/ Toehoorders: 1. Opening
MH opent de vergadering en heet alle MR-leden welkom.
Directie sluit om 20:30 uur aan.
2. Vanuit directie
• Conciërge (ter info)
Via WSD iemand kunnen vinden die op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Combinatie van
werken op de Fonkeling en bij Hart van Spoordonk. Prettige samenwerking.
• Inzet NPO gelden (korte update)
Inzet vanuit NPO gelden wordt goed ingezet. Directie zorgt ervoor dat dit zoveel mogelijk in het
kader van schoolontwikkeling / kwaliteit ingezet wordt.
• Vraag van de SKOBOS- communicatieadviseur m.b.t. communicatie vanuit MR
Afspraak: in Nieuwsmail voorafgaand aan de MR-vergadering komen de agendapunten te staan.
In de Nieuwsmail na een MR-vergadering komt een link naar de website waar de notulen te
vinden zijn. Aan het einde van elke MR-vergadering keurt de MR de notulen eerst goed voordat
deze gepubliceerd worden.
Notulen: 1. Overleg met directie (niet openbaar) en 2. MR-notulen.
• Begroting (stand van zaken)
We doorlopen samen de begroting (programma Cogix). Financieel adviseur is hierbij betrokken
geweest. MR zou het fijn vinden om de begroting, met kleine toelichting, voorafgaand aan de
MR-vergadering te ontvangen van de directie. Dit om beter voorbereid te zijn. Akkoord.
• Protocol corona
Protocol corona is besproken met de directie.
3. Inventarisatie aanvullende agendapunten
Ouderbijdrage
Directie moet beslissing nog nemen m.b.t. innen ouderbijdrage wel of niet. Zij zullen dit ook
bespreken met de ouderraad. Het is nog niet met het team besproken.
Aanscherpen functioneren MR
- Advies- en instemmingsrecht -> met kleurtjes aangeven welk recht MR heeft in de agenda
- Aantal MR-leden -> in principe voldoende aan 2 ouders en 2 leerkrachten… willen we dat? Onder
250 leerlingen maximaal 6 zetels. We zijn van mening dat bij een verdeling van 2/2 de MR zeer
kwetsbaar is. We blijven daarom pleiten voor een 3/3 verdeling.
- MR aansluiten bij OR en andersom -> uiteraard zijn OR-leden altijd welkom om aan te sluiten bij
de MR-vergadering.
- MR scan invullen? (www.sterkmedezeggenschap.nl/mr-scan) -> Afspraak: we vullen allemaal
individueel de MR scan in en komen hier in de volgende MR-vergadering op terug.
Digitaal portfolio: kinderen van groep 5 t/m 8 hebben brief gehad van portfolio (ingebracht door TP)
Door middel van het werken met het portfolio krijgen de kinderen inzicht in hun eigen leren, hun
doelen en wat ze moeten kunnen.

MR geeft het advies aan de directie om meer uitleg te geven aan ouders over onderwerpen die
toestemming vereisen. Dit hoeft niet perse een brief te zijn.
De MR zou ouders graag willen stimuleren om zelf ook met vragen te komen wanneer dingen
onduidelijk zijn.
4. Punten jaarwerkplan
Schoolplan: meerjarenbeleid -> meenemen in de volgende MR-vergadering met de directie.
CITO uitslagen -> Waar in het jaarplan opnemen? Nu toegevoegd in mei.
Documenten (Teams -> Fonkeling – MR -> Bestanden)
De volgende documenten zijn goedgekeurd: Jaarverslag 2021, financieel jaarverslag 2021, begroting
kalenderjaar 2022, jaarwerkplan schooljaar 2021-2022, statuten (wordt door de bestuurder 1x per 2
jaar vastgesteld), huishoudelijk regelement, website teksten MR en GMR.
MH vraagt aan JM of zij het huishoudelijk reglement op de website wil plaatsen. Zo ook wat betreft
de MR-notulen van de afgelopen twee schooljaren en huidig schooljaar.
5. Aftreden NvdB
NvdB heeft te kennen gegeven in februari 2022 af te willen treden. We moeten dus op zoek naar een
nieuw MR-lid middels een oproep in de Nieuwsmail. -> NvR en MS maken een opzet voor tekst in de
Nieuwsmail.
6. Notulen ouderraad
Geen notulen ontvangen.
7. Binnengekomen post
MR magazine (2x).
8. Nieuws vanuit de GMR
De volgende GMR-vergadering is maandag a.s., dus er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
9. SKOBOS Teams nieuws
We nemen de SKOBOS berichten kort door.
10. Stukje opstellen voor in de Nieuwsmail
Komt te vervallen i.v.m. eerder genomen besluit.
11. Rondvraag
12. Vaststellen notulen
13. Sluiting
MH sluit om 22:10 uur de MR-vergadering.

