Notulen MR-vergadering
17-05-2022, 19:30 uur
Aanwezigen: MH, TP, DB, NvR, MdK, JM en CG
Afwezig: MS
Ouders/ Toehoorders: NvdB
1. Opening
MH opent de vergadering en heet alle MR-leden welkom. Speciaal welkom aan toehoorder NvdB.
Directie sluit meteen bij de start om 19:30 uur aan.
2. Inventarisatie aanvullende agendapunten
Inloop, peuterwerk en brief van minister Wiersma -> naar MR-vergadering 13-07
3. Vanuit directie of met directie bespreken:
Inloop
MR is benieuwd hoe het verloopt. CG en JM geven een toelichting. Wisselende weken maakt het
verwarrend. Tijdens de eerstvolgende studiedag wordt de inloop geëvalueerd met het team. Unit 2
en 3 ervaren inloop weer als prettig, bij unit 1 ziet school een stukje verminderde zelfstandigheid bij
de kinderen (terugval op kinderen). Fijn om ouders weer in de school te zien!
Peuterwerk
Het peuterwerk van de Fonkeling is een VVE-locatie. Heel positief. Mogelijk in Weekjournaal aan bod
laten komen? CG en JM bekijken de eventuele mogelijkheden.
Formatie 2022-2023
MR gaat akkoord met het voorstel van de directie.
Social Schools
Beleidsdocument is opgesteld over het werken met de app Social Schools. Daarnaast is er een
planning gemaakt. Communicatie tussen school en ouders verloopt via deze app. Er zijn afspraken
gemaakt over de praktische berichten, formele berichten (vanuit directie, op donderdag) en
‘fun’-berichten. Er komen: schoolberichten, unitberichten en klasberichten.
Tijdens de studiedag van 7 juni wordt de app Social Schools met het team inhoudelijk besproken.
Vanaf 27 juni volledig over op Social Schools. Inloopmiddag voor ouders die nog hulp nodig hebben
m.b.t. het werken met de app.
MR is benieuwd naar de gebruikerservaringen van ouders na een tijdje gewerkt te hebben met
Social Schools. JM geeft aan dat er een enquête / poll via Social Schools afgenomen kan worden om
een snelle feedback te krijgen.
Ouders moeten bij inschrijving al geattendeerd worden op het feit dat communicatie tussen ouders
en school via Social Schools verloopt.
Er kan een groep MR aangemaakt worden in Social Schools.
MR kan een bericht (aankondiging MR-vergadering met agendapunten) naar CG en JM sturen welke
zij in de Social Schools app zetten. MR-notulen worden, zoals nu, op de website geplaatst en er komt
een vermelding hiervan in een schoolbericht.

Rapportgesprekken
Agendapunt ingebracht door een ouder: de ouder uit twijfels over de voordelen van een kind bij het
ouder-kindgesprek wel opweegt tegen de nadelen. Als je kind erbij is, kun je niet altijd vrijuit
spreken. Hierdoor blijven de gesprekken aan de oppervlakte. Het is herkenbaar voor de
oudergeleding van de MR. Zij hebben navraag gedaan bij de achterban (ouders).
Ouders zijn deels tevreden en deels voelen zij dat ze niet vrijuit kunnen praten. Er is een altijd een
mogelijkheid een gesprek met alleen de leerkracht te plannen. Ouders geven aan deze weg wel te
vinden wanneer er iets speelt.
Advies MR aan school in communicatie voorafgaand aan de ouder-kind-gesprekken: ouders kunnen
vooraf aangeven (bijv. per mail) of ze de laatste 5 minuten even alleen met de leerkracht(en) willen
spreken. Het kind verlaat dan na 10 minuten het gesprek. Er kan ook gemakkelijk een gesprek
tussendoor plaatsvinden op school of online.
We evalueren dit punt tijdens de MR-vergadering na de eerstvolgende ouder-kindgesprekken (begin
schooljaar 2022-2023).
4. Ambitiegesprek voorbereiden 31-05-2022
We komen nog even terug op de voorbereiding van het ambitiegesprek. Voorbereiding is volledig.
MH maakt een agenda voor het ambitiegesprek.
5. Punten jaarwerkplan
• Communicatieplan en betrokkenheid richting ouders -> naar MR-vergadering 13-07
• Nieuwsmail met link naar website.
• BVL-onderwerpen. NvR licht toe. Zijn er onderwerpen rondom verkeer die beter kunnen, waar
aandacht aan besteed moet worden?
D verkeersveilige schoolomgeving: school-thuisroutes, schooluitgangen, veilige bereikbaarheid,
afspraken zijn vastgelegd
E betrokkenheid van ouders/verzorgers: bij activiteiten en bij het halen en brengen van leerlingen
In de coronatijd liepen leerkrachten met hun groep naar het grasveld aan het einde van de
schooldag waar de kinderen werden opgehaald. Nu worden kinderen weer op speelplaats
opgehaald, maar situatie is daarmee minder veilig dan voorheen. Onoverzichtelijke situatie door
geparkeerde auto’s. Kinderen steken zomaar over. Palen die aangeven dat er kinderen over
kunnen steken (bijv. bij zebrapad). Weg rondom kerkplein is éénrichtingsverkeer.
NvR plant nog voor de zomervakantie, samen met verkeersouders en MR-lid TP, een gesprek met
de verkeersdeskundige van gemeente Oirschot.
6. Binnengekomen post
De post zal rouleren.
7. Nieuws vanuit de GMR
NvdB geeft aan dat de ouderbijdrage alleen door de Fonkeling is afgeschaft. Bestuurder was
teleurgesteld over het feit dat de andere SKOBOS-scholen hierin niet meegegaan zijn.
Ouderraad (OR) blijft wel bestaan. Bij de eerste vergadering sluit altijd directie aan, bij de overige
vergaderingen een teamlid. OR blijft ondersteunen bij activiteiten. Heel waardevol!
Overleg gehad met RvT (Raad van Toezicht) over de NPO-gelden en nieuwbouw bij De Klep
(stuurgroep en projectgroep).
NvdB heeft eerder aangegeven na dit schooljaar graag te willen stoppen. Er moet dus een vervanger
komen vanuit de oudergeleding. Het is mogelijk om wel lid te zijn van de GMR en niet van de MR.
MdK zet onderstaande vacature in Nieuwsmail van donderdag 19-5 a.s. (herhaling op do. 16-6).
Vacature GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad)
Er is een plek vrijgekomen in de GMR voor een ouder om zitting te nemen. Als GMR-lid adviseer,
denk en beslis je mee over bovenschoolse zaken en vertegenwoordig je, samen met een GMR-lid van
het personeel, de stem van de Fonkeling. De GMR komt 6 keer per jaar bijeen. Als u interesse heeft,
meldt u zich dan bij de MR. Graag voor 1 juli a.s. Dat kan via onderstaande groene button.

8. SKOBOS Teams Nieuws (na 17 maart)
- Geen protocol basisonderwijs meer; vanwege de versoepelingen rond de coronamaatregelen zijn
er sinds 23 maart geen geldende protocollen meer vanuit de PO Raad. Wel heeft het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Servicedocument Funderend Onderwijs coronavirus
opgesteld.
- Een intervisie bijeenkomst van NT2 op maandag 4 april.
9. Afspraken maken over de aankondiging in de Nieuwsmail
Idee vanuit de directie; in de Nieuwsmail een link naar de agenda maken. We kijken hoe dit
opgepakt kan worden bij Social Schools.
10. Rondvraag
Voorstellen DB in Nieuwsmail van donderdag 26-05 (zal 25-05 worden i.v.m. Hemelvaart).
11. Aftreden NvdB
Afscheid. Dank je wel, NvdB, voor je inzet van de afgelopen jaren!
12. Vaststellen notulen
13. Sluiting
MH sluit om 21:48 uur de MR-vergadering.

