Notulen MR-vergadering
08-11-2022, 19:00 uur
Aanwezigen: MH, DB, TP, NvR, MdK, JM en CG
Afwezig: MS
Ouders/ Toehoorders: JvdH
1. Opening
MH opent de Teams-vergadering en heet alle MR-leden, toehoorder en directie welkom.
Directie sluit om 19:00 uur kort aan om een toelichting te geven op de concept begroting Fonkeling
2023.
2. Inventarisatie aanvullende agendapunten
De ingebrachte agendapunten zijn toegevoegd aan de vergadering.
3. Vanuit directie of met directie bespreken
Documenten zijn vooraf door directie klaargezet ter voorbereiding. MR-leden kunnen vragen/
opmerkingen plaatsen waar nodig. Deze documenten kun je vinden bij: ‘documenten directie’ in
Teams.
Concept begroting Fonkeling 2023
MR heeft nog enkele vragen m.b.t. de concept begroting. CG en JM lichten dit nader toe.
Hoe wordt de ouderbijdrage gecompenseerd? Er komt geen standaard compensatie vanuit SKOBOS,
maar het afschaffen van de ouderbijdrage wordt wel gestimuleerd. School pakt dit op in de
begroting en mocht er een tekort zijn, dan wordt dit door SKOBOS opgepakt.
Overheid heeft de besteding van de NPO-gelden met één jaar verlengd.
Jaarplan directie MR
Het strategisch beleid SKOBOS 2023-2027 wordt waarschijnlijk in december 2022 definitief
vastgesteld.
In januari / februari 2023 wil directie graag een werksessie met MR om te kijken naar de invulling
van het schoolplan.
4. Ingebrachte punten (zie punt 2)
Ervaringen app Social Schools
De ervaringen van de leerkrachtgeleding zijn positief. Met de Social Schools App zijn ze snel op de
hoogte van verlof, afwezigheid, etc. Korte lijntjes met ouders. Nadeel: wanneer je werkt in een
groep zie je nieuwe berichten niet opkomen in de app. Dit wordt vrijdag a.s. tijdens de studiedag
besproken.
De ervaringen vanuit de oudergeleding:
• Het is moeilijk te bepalen hoe je moet aangeven wanneer je zoon/ dochter even afwezig is
i.v.m. het halen van een vaccinatie. Moet dit als absentie of verlof? Suggestie:
informatieknopje waarbij je snel kan zien waar dit gemeld moet worden. Absent is ziek,
verlofmelding bij alle overige dingen.
• Op de homepagina staan alle berichten open. Als je iets opzoekt, moet je eerst door alle
berichten door scrollen. Suggestie: alleen titels zichtbaar, zodat je kunt opzoeken waar je
meer informatie wil halen.
• Bij oproep voor ouderhulp geldt nu ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dit vindt MR
niet wenselijk. Suggestie: intekenlijst met een deadline en leerkracht maakt indeling t.b.v.
evenredige verdeling. Bij activiteiten die al gepland zijn deze vroegtijdig bekend maken bij
ouders.
Alle genoemde suggesties worden meegenomen tijdens de studiedag van 11-11 a.s.

Preventiebeleid
De oudergeleding van de MR vraagt bij de directie aandacht voor preventie in het kader van roken,
vapen, alcoholgebruik, snus, etc.
5. MR-verkiezingen
MH stopt in februari 2023 met de MR. JvdH wil graag in de GMR blijven en toehoorder zijn bij de
MR-vergaderingen.
Oproep in Social Schools dat er een plaats vrij komt in de MR en ouders zich kunnen aanmelden
hiervoor. Ouders kunnen informatie opvragen bij MH. Posters op ingangen school ter promotie (bij
inloop). -> MH maakt bericht en poster.
6. Verkeer
Hoe is de verkeerssituatie rondom de school? Heeft de MR nog suggesties rondom de
verkeersveiligheid op school? Parkeren van de fietsen, ophalen en wegbrengen van de kinderen,
surveillance van de leerkrachten bij aankomst op school (8:15 uur) en het meelopen naar het
grasveld (om 14:15 uur). Hoe bevalt het plaatsen van de pionnen?
Ter info:
-De invalideparkeerplaatsen zouden begin oktober verplaatst worden door de gemeente Oirschot. Dit
is helaas nog niet gebeurd. NvR heeft in de herfstvakantie een ‘herinnering’ naar de gemeente
gestuurd.
-NvR heeft 9 november (morgen) een verkeersoverleg met de verkeersouders.
-Op 14 november vindt er een fietsverlichtingsactie plaats om 8:10 uur ’s ochtends. Is er misschien
ook iemand van de MR die mee wil helpen bij de ‘controle’? NvR heeft ook een ANWB-pakket besteld
die we ook die ochtend in kunnen zetten.
De ‘Kiss and Ride’ voor het dorpshuis is nog steeds gevaarlijk. Advies van MR: pionnen plaatsen op
die strook én ‘verkeersbord’ weghalen. NvR neemt dit mee in het overleg met de verkeersouders en
directie. Evt. inzet rood-witte schakelketting in plaats van de pionnen. Bewoners van pastorie
betrekken; wat zouden zij prettig vinden. In een later stadium inzet verkeersbord m.b.t. niet
parkeren i.p.v. pionnen.
Ouders vragen om mede verantwoordelijkheid te dragen voor het plaatsen en wegnemen van de
pionnen.
Ouders adviseren om de kinderen zoveel mogelijk met de fiets naar school te laten komen. In het
kader van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid vragen we ouders om hun kinderen zoveel
mogelijk te voet te laten komen naar school.
MR vraagt om ook de verkeerssituatie in de Watermolenweg mee te nemen (keren auto’s, fietsers,
voetgangers, etc.) in het overleg met de verkeersouders en directie.
7. Punten jaarwerkplan
Taakverdeling / taakbelasting MR leden
Uit het huishoudelijk reglement:
Onderwerp
Notuleren (notulen op website).
Opstellen agenda. Verspreiden agenda. Klaarzetten documenten. Data MRvergaderingen bekend maken.
Zie jaarwerkplan.
Post
Voorzitter
Penningmeester (kosten en bonnetjes)
Contactpersoon GMR/MR

Kennisnemen van statuten en reglementen
Huishoudelijk reglement = MH
Jaarverslag = NvR en DB
Begroting = MdK

Wie?
MdK
NvR

MS
MH
Via school(directeur)
JvdH

Financieel jaarverslag = MdK
Jaarwerkplan = TP
In de volgende MR-vergadering bespreken we de concepten van bovenstaande documenten.
Tekst MR en GMR op website controleren
TP pakt dit op.
8. Binnengekomen post
MR Magazine 6 (oktober 2022), MR Magazine 7 (november 2022) en InfoMR (oktober 2022).
De post zal rouleren.
9. Nieuws vanuit de GMR
Onderwijsvisie van SKOBOS is besproken. Grootste verandering hierin is het inclusieve(re) onderwijs.
Vrijwillige ouderbijdrage is ook ter sprake gekomen.
Verder geen bespreekpunten voor MR.
Volgende week is er weer een GMR-vergadering.
MR vraagt JvdH om in de GMR de leerlingenaantallen te bespreken. Deze dalen, maar er komen ook
weer leerlingen bij door nieuwbouwwijken (bijv. Ekerschot). Moet SKOBOS hier iets mee?
10. SKOBOS Teams Nieuws (na 22 september)
Geen nieuws om te delen.
11. Rondvraag
JvdH:
In hoeverre delen we actief de agenda en notulen van de MR-vergadering met ouders?
Goed om ouders voorafgaand aan een MR-vergadering te betrekken bij de onderwerpen
die besproken worden door een stukje in Social Schools te plaatsen -> DB en NvR pakken
dit samen op.
JvdH:
Hoe krijgen we ouders meer betrokken? Laagdrempelig ouders informeren bijv. d.m.v. een
vlog waarin een terugkoppeling op hoofdlijnen gegeven wordt. Goed om in elk geval na
elke vergadering ouders kort te informeren. Dit hebben we voorheen wel gedaan. We
spreken af na elke vergadering een kort bericht in Social Schools te plaatsen m.b.t. de
besproken onderwerpen, de link naar de notulen en namen van de MR-leden. -> NvR en
MdK pakken dit op.
12. Vaststellen notulen
13. Sluiting
MH sluit om 21:37 uur de MR-vergadering.

