
 

Notulen MR vergadering  
Datum:  donderdag 21 oktober 2021 

20.30 uur - 22.00 uur 

Aanwezig: 

Erik (voorzitter a.i. / GMR) Karlijn (lid ouders), Esmee (lid team), Marjan (lid team), Astrid 

(directeur) 

Opening  (20.30 uur)  we geven bij Astrid aan als ze wat later aan mag sluiten 

1.  Vaststellen agenda 

Erik opent de vergadering om 20.30u. 
  

2.  Acties n.a.v. de laatste notulen MR 
a. Delen ondersteuningsschema  

Zijn gedeeld in Teams. In november komt er een evaluatie . We gaan 
ook  kijken hoe we de indeling van de ruimtes maken nu de 
nieuwbouw klaar is. 

b. Terugkoppeling brandbrief ruimtegebrek 
Brief is verstuurd maar er is geen terugkoppeling geweest. Karlijn 
heeft gehoord dat Dorpsgoed is wezen kijken op Fonkel. Marianne 
heeft contact gehad met de wethouder. Er wordt wel over 
nagedacht binnen de gemeente. In de GMR geen terugkoppeling 
gehoord. 

c. Mappen clusteren (direct uitgevoerd) 
Is geregeld. 

d. NPO gelden → afwijken menukaart  
Erik heeft het gevraagd in de GMR. Daar kreeg hij geen direct 
antwoord. Er lijkt ruimte in te zijn. Astrid denkt aan een creatieve 
inzet m.b.v. gastdocenten.  
 

Ter kennisgeving  (20.45 uur) 
3.  GMR 

a. 23-9  
I. MR regelement invullen en ondertekenen? 

Esmee heeft hem naar Erik gestuurd. Beide hebben het regelement 
ondertekend op 22 oktober. 

II. Personele bezetting invallerspool 
Het personeel in de invallerspool is schaars. Er zijn op dit moment weinig 
invallers. Tot nu toe alle verzuim en verlof kunnen vervangen op onze 



school, echter gaat dit ook ten koste van de ondersteuning doordat we 
personeel schuiven.  

III. SKOS gaat fuseren met SKIPOV en daardoor uit de Dommelgroep. 
Er wordt gezocht naar een nieuw toetredend schoolbestuur 

IV. Huisvestigingsproblemen (Esch, Den Dungen en …)  
Hier is overgesproken in de GMR  

V. Beloningsbeleid  
Dit komt nog terug in een volgende vergadering. 

VI. Eindtoets en weging presentatie 
1. Indicatoren om conclusie uit te trekken?  

Nee, die zijn er niet. 
2. Wegwijzer scoort overal erg laag relatief gezien. Doen we hier iets 

mee?  
We halen wel het inspectieniveau maar niet het landelijk 
gemiddelde. Wij hebben 10 november overleg met gr. 7 en gr. 8 om 
de ondersteuning goed te bekijken. Hoe kunnen we nog meer 

opbrengstgericht gaan werken en om de gestelde eisen op 

fundamenteel en streefniveau te behalen. 
b. 19-10 

I. Evaluatie passend onderwijs 
Dit is geëvalueerd bij de GMR  

II. Begroting Cadans Primair 
Cadans Primair staat er financieel goed voor.  

 

4.  Educatief cluster 
 I.v.m. tijdgebrek schuift dit punt door naar de volgende vergadering.  
 

5.  Talentontwikkeling/ ondersteuning (uitwerking per vakgebied, pre 
teaching, middengroep, topgroep) 
I.v.m. tijdgebrek schuift dit punt door naar de volgende vergadering. 
 

6.  Begroting 2022 
Het begrotingsgesprek voor onze school moet nog plaatsvinden.  
 

7.  Evaluatie meubilair (navraag in de app groep. Hoe gaat het met de 
kinderen?) 
Dit is met de leerlingenraad en collega’s besproken. Op dit moment zijn er 
geen klachten meer.   
 

8.  Lijn sociaal emotioneel (hoe is het tijdens de info avond gegaan?) 
I.v.m. tijdgebrek schuift dit punt door naar de volgende vergadering. 
 

9.  Communicatie  
I.v.m. tijdgebrek schuift dit punt door naar de volgende vergadering. 
 

10.  Opening nieuwe gedeelte  
Vrijdag 5 november is de officiële opening van de nieuwbouw met de 
bestuurder, wethouder, de leerlingenraad en aannemer. Er zal een lint 
doorgeknipt worden en er zal getoost worden. De buurt is hiervoor ook 
uitgenodigd.  
 
Zondag 7 november is er een open kijkmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.                



 

Acties Omschrijving Wie? 

1. Verzamelen documenten Teams / Cloud Esmee  

2. Voorbereiden agenda Erik  

3. Notulen Marjan/ Esmee 

4. MR regelement tekenen Erik en Esmee 

5.   

 

 

11.  Douchen gym  - Hoe gaat het nu?  
Er zijn geen problemen meer. Was in aanvang weer wennen, verloopt nu 
weer naar wens. Douchen is beleid van de school op basis van visie m.b.t 
gezond gedrag.  
  

12.  Vaststellen regelement GMR 
Dit is afgehandeld.  
 

13.  Personeel 
Astrid uit haar zorg over de vervangingspool. Er zijn nog maar 9 vervangers 
in de pool.  Dit betekent dus dat ondersteuners regelmatig voor de groep 
moeten waardoor ondersteuning niet door kan gaan.  
Astrid is zoekende naar oplossingen.  
We gaan dit ook communiceren met ouders zodat ze mee kunnen denken. 
 

Instemming (21.00 uur) 

14.  Werkdruk  
We bespreken dit met elkaar. 
 

15.  Schoolplan/ jaarplan evaluatie (Kim heeft goedkeuring gegeven) 
Schoolgids is goedgekeurd. 
 

Advies (21.30 uur) 

16.  Censuur in onderwijs (ingekomen stuk ouder) 
Zijn we als school ons hiervan bewust? Is hier een beleid op?  
Er gaat veel tijd zitten in het kiezen van een methode. Dit wordt 
weloverwogen gedaan. In onze nieuwe methode Blink zit volgens ons geen 
censuur. 
We kijken bij het kiezen van  een methode met name naar de inhoud en 
aanpak van de methode, niet enkel naar deze richtlijnen.  
 

Afsluiting (21.45 uur) 

17.  Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 

18.  Sluiting (22.00 uur) 
De vergadering wordt om 21.58 uur gesloten.  
 



Onderwerpen volgende vergadering: 

-Terugkomen op agendapunt personeel 
-Educatief cluster (vergaderpunt 21 -10) 
-Talentontwikkeling/ondersteuning (vergaderpunt 21-10) 
-Lijn sociaal-emotioneel (vergaderpunt 21-10) 
-Communicatie (vergaderpunt 21-10) 


