Agenda
28-06-2021
19.00

Voorzitter
Notulist
Aanwezig

: Coen van den Oetelaar
: Manon
: Coen, Peter, Manon, Loes 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
Subsidies terug laten komen tijdens de volgende vergadering
Groepsindeling terug laten komen tijdens de volgende vergadering

Coen + Leona
Coen + Leona
Coen + Leona

Plaatsen goedgekeurde MR-notulen op site

Manon

3. Mededelingen van directie/team
Het corona protocol is voor het basisonderwijs iets versoepeld. Met het team is besproken
om op de meeste gebieden de tot nu toe gebruikte richtlijnen te blijven volgen. Zo blijven
bijvoorbeeld oudergesprekken over het algemeen digitaal. Ook het handen wassen, de
beslisboom en het testen bij klachten blijft zoals het nu is.
Leerkrachten kunnen nu wel weer mee naar buiten en ook hoeven de groepen niet meer de
hele dag in de ‘bubbels’ te blijven.
4. Formatie, groepsindeling volgend jaar
Leona heeft uitleg gegeven over de totstandkoming van de groepsindeling. Daarbij wordt ook
benoemd welke leerkracht(en) verantwoordelijk zullen zijn voor welke groep. De MR stemt
in met deze indeling. Deze week worden de ouders geïnformeerd. Tot die tijd blijft de
informatie intern.
5. Werkverdelingsplan (instemming)
Het werkverdelingsplan is voorafgaand aan de vergadering gedeeld met de MR. Het plan
wordt nu nog kort doorgenomen, er staan geen verrassingen in of dingen die nog om uitleg
vragen. MR stemt in met het werkverdelingsplan.

6. Evaluatie A3 jaarplan (ter informatie/ vragen inventariseren)
Het jaarplan wordt besproken. Ook dit plan is voorafgaand aan de vergadering gedeeld met
de MR. De acties die uit de evaluatie komen vormen weer de invulling voor het jaarplan van
komend schooljaar. Hierbij komen ook enkele aanvullingen. Tot dusver zijn hierover nog
geen vragen. Het nieuwe jaarplan wordt op de eerste MR vergadering van volgend schooljaar
gedeeld. Komt dus terug op de eerstvolgende agenda.
7. Schoolgids, instemming van de MR, hoe gaan we dit organiseren?
Er zijn tot dusver nog een inhoudelijke wijzigingen van het schoolplan. Leona is nog bezig om
deze compleet te maken en opnieuw te vullen. De nieuwe versie hiervan wordt gemaild naar
de MR-leden. Bij geen op- en/of aanmerkingen is daarmee de schoolgids akkoord. Mocht er
wel behoefte zijn aan een samenkomst omdat er veel vragen zijn wordt deze gepland.
De verwachting is dat de schoolgids voor de zomervakantie goedgekeurd kan worden.
8. Subsidieplan NPO (instemming)
Het Nationaal Programma Onderwijs is vooraf gedeeld met MR. De invulling hiervan wordt
besproken. Het is een plan van aanpak waarin beschreven wordt wat we de komende 2 jaar
gaan doen om de mogelijke vertragingen weg te werken en de brede ontwikkeling van alle
leerlingen te versterken. Hierbij hebben we als school vooral ingezet op duurzaam
ontwikkelen. Ook de LEA subsidie vanuit de gemeente Tilburg wordt besproken.
De MR stemt in met de invulling van het NPO (en andere subsidies).
9. Herindeling
De ontwikkelingen lopen door. Op dit moment is de gemeente een aantal scenario’s aan het
uitwerken. De Coöperatie wil hierover nog in gesprek met de gemeente. Ook vanuit school is
de behoefte om voor de vakantie nog in gesprek te gaan om de verschillende scenario’s te
bekijken. Dit loopt en het overleg wordt ingepland, dat is nu nog onduidelijk. Wordt vervolgd.
10. Regelement MR (mail vanuit bestuur)
MR Regelement wordt doorgenomen. Manon past reglement aan en stuurt dit met de
notulen mee. MR kijkt hier weer mee naar en gaat akkoord. Reglement kan dan met ingang
van volgend schooljaar ingaan.
11. Voorstel vergaderingen schooljaar 2021-2022
Maandag 18 oktober 2021
Dinsdag 21 december 2021
Donderdag 24 maart 2022
Maandag 23 mei 2022
Maandag 27 juni 2022
Actiepunten
Herindeling terug laten komen tijdens de volgende vergadering
Jaarplan agenderen
Voorstel data vergaderingen volgend schooljaar
Reglementen aanpassen doorsturen ter controle
Plaatsen goedgekeurde MR-notulen op site

Coen + Leona
Coen
Leona
Manon
Manon

