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Voorzitter:
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Coen van den Oetelaar
Manon
Coen van den Oetelaar, Peter Bakker, Loes, Manon en aanvullend vanuit de
directie Leona.

1. Opening door Coen
2. Notulen en actielijst
- Notulen zijn goedgekeurd en op de website geplaatst
- Overige actiepunten komen terug tijdens de vergadering
Actiepunten
Herindeling terug laten komen tijdens de volgende vergadering
Jaarplan agenderen
Voorstel data vergaderingen volgend schooljaar

Coen + Leona
Coen
Leona

Reglementen aanpassen doorsturen ter controle
Plaatsen goedgekeurde MR-notulen op site

Manon
Manon

3. Mededelingen van directie/team
-Tijdens de ouderavond geeft Leona informatie aan ouders over het NPO plan
-De staat van de vloeren wordt besproken
4. Analyse cito eind (ter info, belangrijk is dat acties terug te zien zijn in jaarplan)
We hebben streefdoelen maar zoomen ook in op de groep en of deze streefdoelen
realistisch, haalbaar en passend bij de groep zijn. We kijken niet alleen maar naar de cijfers
maar vooral ook naar het kind en wat we van het kind kunnen en mogen verwachten.
Daarnaast volgen we trends en bekijken we steeds wat verandering en/of verbetering vraagt
en wat dit betekent voor ons onderwijs.
5. Jaarplan
De opzet van het jaarplan wordt uitgelegd en besproken. Het jaarplan is onze basis en vanuit
hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar de invulling van onze studiedagen en de (persoonlijke)
doelen die we stellen. Het jaarplan is ter info gedeeld met MR.
6. Herindeling
Er zijn verschillende losse paden die bewandeld worden. Deze moeten worden
samengebracht omdat ze allemaal met elkaar te maken hebben. Daar is nu nog niet echt
duidelijkheid over. De verwachting is dat dit kalenderjaar nog duidelijk wordt hoe de
verschillende lijnen samen gaan komen.

7. Vervangingen
De zorg over vervanging wordt gedeeld. De verschillende stappen en opties en de voor- en
nadelen hiervan worden besproken. Daarnaast worden ook de sneltesten voor personeel
besproken. Leona neemt dit onderwerp mee richting het bestuur.
8. Opvang
Er is nogmaals onderzoek gedaan naar de vraag naar voor- en naschoolse opvang. Er is
contact gezocht met de opvang in Biezenmortel en er wordt ook contact gezocht met de
opvang in Udenhout. Voor de naschoolse opvang is nu echt te weinig vraag om mee verder
te gaan. Voor voorschoolse opvang is wellicht wel voldoende vraag. Dit wordt verder
uitgezocht en daarover komt eventueel na de herfstvakantie meer informatie richting de
ouders die hier behoefte aan hebben.
9. Leerplicht
Omdat we nu bij een nieuwe gemeente zijn hebben we te maken met een nieuwe
leerplichtambtenaar. Verlofaanvragen gaan voortaan via de leerplichtambtenaar omdat we
te maken hebben met wettelijke kaders. Zij heeft met name een controlerende rol maar
daarnaast ook een preventieve rol. MR adviseert om de gang van zaken rondom
verlofaanvragen en leerplicht uit te leggen op de algemene ouderavond zodat dit voor
ouders helder is.
10. Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan is vorig jaar goedgekeurd. Ter screening stuurt Leona dit veiligheidsplan
nogmaals door. Het veiligheidsplan wordt tijdens de volgende vergadering besproken en
goedgekeurd voor komend schooljaar.
11. Ouderavond social media
Het onderwerp social media is nog niet gepland voor een ouderavond. We zijn er wel mee
bezig en er wordt nu gekeken welke partij we hierin willen betrekken en met wie we dit
onderwerp eventueel samen zouden kunnen verzorgen.
12. Vervanging plafond
In de herfstvakantie worden de plafonds en verlichting in de klaslokalen en de gangen
vervangen. Ook de ventilatie en isolatie wordt besproken. Leona heeft hier deze week nog
contact over met de Dommelgroep.
13. W.v.t.t.k.
- Het Veiligheidsprotocol van de Kanjertraining geeft onze visie weer waarop wij met
kinderen en ouders willen werken. Dit willen we met ouders delen maar de MR vraagt zich af
of dit de juiste vorm van delen is omdat het best een flink tekstueel bestand is.
Leona neemt deze input mee en hierover wordt later een besluit genomen.

Actiepunten voor de volgende vergadering (21-12-2021)
Herindeling terug laten komen tijdens de volgende vergadering
Vervanging terug laten komen tijdens de volgende vergadering
Veiligheidsplan terug laten komen tijdens de volgende vergadering

Coen
Coen
Coen

Uitzoeken wanneer de volgende RIE afgenomen moet worden
Plaatsen goedgekeurde MR-notulen op site

Leona
Manon

Vergaderingen MR schooljaar 2021-2022
Maandag 18 oktober 2021
Dinsdag 21 december 2021
Donderdag 24 maart 2022
Maandag 23 mei 2022
Maandag 27 juni 2022

