
 

Notulen MR vergadering  
Datum: woensdag 24 november 2021 

 

19.30 uur-21.00 uur 

Aanwezig: 

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

(directeur).  

Opening  (19.30 uur)  we geven bij Astrid aan als ze wat later aan mag sluiten 

1.  Vaststellen agenda 

Erik opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.  
We hopen dat de scholen open mogen blijven.  
  

2.  Acties n.a.v. de laatste notulen  
-We gaan op zoek naar een nieuw MR-lid (zie punt 14) 
 
 

Ter kennisgeving  (19.45 uur) 
3.  Opening nieuwbouw  

Dit is fijn en goed verlopen. Er waren veel buurtbewoners aanwezig, alle 
partners van het kindcentrum, de bestuurster, de leerlingenraad, jongste en 
oudste leerling en alle betrokken organisaties van de bouw. Deze ontvingen 
uit handen van de leerlingraad kleine presentjes, zoals een nieuw 
schetspotlood! Er is symbolisch een lint doorgeknipt en taart en 
kinderchampagne gegeten en gedronken. We hebben van Cadans Primair 
€1500,- gekregen om te besteden. De leerlingenraad gaat hiermee aan de 
slag. Ze zijn in iedere klas komen inventariseren welke ideeën de kinderen 
hiervoor hebben. Leuke PR in  Brabants Dagblad en in het weekblad ‘de 
Brug’.  
  

4.  Personeel 
We bespreken de ontwikkelingen rondom het personeel. Lieke gaat vanaf 
26 november met verlof. Er wordt nog gezocht naar vervanging voor na de 
kerstvakantie. Ricky (gedetacheerd vanuit BSO) werkt nu twee uur per week 
bij ons op school aan Talentontwikkeling in groep 2 t/m 5.  
 

De vervangerspool heeft gevraagd om verlof uren die je al hebt toegezegd 
aan personeel zoveel mogelijk zelf op te lossen, zodat er nog losse invallers 
beschikbaar blijven voor zieke leerkrachten. We hebben een stappenplan 



gemaakt binnen ons team wat te doen bij een ziekmelding van een 
leerkracht als er geen inval is. Dwz dat ondersteuners vaker voor de groep 
komen of we maken een keuze om de groep zonder leerkracht op te 
splitsen over de andere groepen. Is er echt geen werkbare oplossing, dan 
blijft de groep thuis. Dit wordt tijdig gecommuniceerd met de ouders.  
 

We hebben op dit moment nog weinig ziekteverzuim op school onder de 
leerkrachten.  
 
 

5.  Covid ontwikkelingen binnen de school 
Op dit moment zijn er vier besmettingen in één groep. Deze groep gaat 
vanaf vandaag in quarantaine en hopelijk mogen zij maandag weer naar 
school. Voor sommige ouders was het een beetje onduidelijk wanneer je 
onder nauwe contacten valt. De ouders van kinderen die onder deze 
categorie vallen worden apart bericht. We laten ons leiden door de GGD. 
Wij melden als school niet wie er positief is i.v.m. AVG. Ouders kunnen dit 
wel zelf bekend maken.  
 

Morgen tijdens de bord- en werksessie gaan we kijken hoe we ons kunnen 
voorbereiden op een eventuele schoolsluiting.  
 

6.  Begroting 2022 
Astrid heeft vorige week een gesprek gehad over de begroting. We willen 
gaan investeren in een nieuwe rekenmethode, nieuw meubilair voor groep 
3 t/m 5, budget voor talentontwikkeling (bijv. Aanschaf gereedschap, 
keukenmateriaal), materialen voor de huishoek bij de kleuters. Qua 
formatie blijft het voor dit jaar gelijk. Dit komt onder andere door de NPO 
gelden. Komend jaar gaan we groeien in aantallen. In de loop van dit 
schooljaar krijgen we hier meer zicht op. De begroting wordt nog definitief 
gemaakt.  
 

7.  Gebruik nieuwbouw  
Groep 7 en 8 zijn al helemaal gesetteld. Het leerplein wordt goed gebruikt 
en de nieuwe kantoren ook. 's Ochtends zit in een van de twee bso-lokalen 
ook het peuterarrangement. Fijn dat ze weer terug zijn. De opvang van de 
bso-leerlingen gaat ook erg goed. Het is belangrijk om goed met de partners 
van het kindcentrum te blijven communiceren, zodat er één lijn blijft. Dit 
gaat ook goed. Ouders van Fonkel zijn ook tevreden over de bso. De 
kinderen gaan er graag naartoe.  
 

Het dak van het ‘oude’ gedeelte van de school gaat schoongemaakt 
worden. Hier gaan ze waarschijnlijk in januari mee beginnen. Er wordt 
gekeken of er in het oude gedeelte ook binnen opnieuw geschilderd kan 
worden. Het verschil tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ gedeelte is nu groot. In 
twee kleuterlokalen wordt de vloer vervangen. Dit zal pas in het nieuwe 
kalenderjaar zijn. Ook de vloerbedekking in het kantoor van Astrid wordt 
nog een keer aangepakt.  



 

 

 
 
 

8.  Educatief cluster (vergaderpunt 21-10) 
Aankomende week is er een overleg met BLIJ en Bolderburen. Daarin 
worden er altijd drie punten besproken: samenwerking, communicatie en 
kansen. Een gezamenlijke ouderavond staat er bijvoorbeeld nog op het 
wensenlijstje. Bij de overgang van peuters naar de kleuterklas vindt er een 
warme overdracht plaats. Ook contact tussen leerkrachten en de BSO vindt 
plaats als er overdag iets op school heeft plaatsgevonden waar de BSO 
vanaf moet weten.  
 

9.  Voortgang Talentontwikkeling (vergaderpunt 21-10) 
In de weken voor carnaval komt kunstdocent Inge Bollen weer creatieve 
lessen geven aan alle groepen rondom het thema carnaval. Dit is tevens een 
stukje werkdrukverlichting voor de leerkrachten.  
 

Talentontwikkeling is gestart. In de groepen 1 t/m 5 wordt er per klas een 
prentenboek ontwikkeld. Hoe ziet een prentenboek eruit? Wat is een 
illustrator enz.  Groep 6 t/m 8 hebben een circuit op vrijdagmiddag waarin 
verschillende talenten aan bod komen zoals koken, Italiaans, bouwen enz. 
Vanuit wensen van leerlingen en eigen keuzes.  
 

De ondersteuning wordt nog steeds ingezet op groepjes kinderen buiten de 
klas, maar ook op extra handen in de klas.  
 

10.  Lijn sociaal-emotioneel (vergaderpunt 21-10) 
Karlijn heeft navraag gedaan bij ouders of het aan bod is gekomen bij de 
informatieavond. Het antwoord hierop was wisselend. Het is niet altijd wat 
je vindt dat het moet zijn.  
 

Idee: leerkrachten een Webinar/podcast/informatiebrief laten geven over 
een thema waarmee we op school bezig zijn, zodat ouders meer 
geïnformeerd worden.  
 
Alle ouders hebben laatst een informatiefolder mee naar huis gekregen 
over de aandachtsweek rondom kindermishandeling vanuit de PMM’ers van 
onze school.  
 

11.  Communicatie (vergaderpunt 21-10) 
Tijdens de bord- en werksessie gaan we weer even duidelijke lijnen trekken 
over de communicatie tijdens een eventuele schoolsluiting. Ouders worden 
geïnformeerd via Parro, de informatie voor kinderen staat in Teams.  
 

Het ziek melden via Parro verloopt prettig.  
 



 

Acties Omschrijving Wie? 

1. Astrid plaatst een bericht op Parro om op zoek 

te gaan naar een nieuw MR-lid. 

Astrid  

12.  Brandbrief huisvestiging  
Er is een gesprek geweest tussen onze bestuurster en de wethouder.  
 
 
 
 

13.  Parkeren (plan van aanpak n.a.v. overleg en advies parkeeronderzoek) 
Astrid heeft een overleg gehad met de gemeente over het parkeren. Er is 
een nieuw onderzoek geweest. We gaan terug naar het eerste plan. Er 
komen 23 insteekplekken tegenover de huisartsenpraktijk. Het budget staat 
klaar bij de gemeente. Binnenkort wordt er een brief naar de 
buurtbewoners gestuurd. In januari/februari moet het klaar zijn.  
 

Instemming (20.00 uur) 

14.  MR lid  
We gaan op zoek naar een nieuw MR-lid. Astrid plaatst een bericht op 
Parro. Ouders kunnen zich opgeven bij Karlijn via de mail. Aan de hand van 
het aantal aanmeldingen besluiten we of er verkiezingen moeten komen.  
 

Advies (20.30 uur) 

15.  / 
 
 

Afsluiting (20.45 uur) 

16.  Rondvraag 
a. Aanwezigheid docenten bij schoolactiviteiten buiten schooltijd. 

Voorbeeld is windkracht 6. De communicatie met windkracht 6 
verliep dit keer een beetje stroef. Een leerkracht heeft wel taakuren, 
maar niet voor dit soort activiteiten. Op korte termijn was dit niet 
meer te regelen. Het was voor ouders fijn geweest als van tevoren 
gecommuniceerd was naar ouders dat er geen leerkracht van school 
bij aanwezig zou zijn.  

 
b. Vanuit Den Dungen is er een groep bezig rondom de Meerse plas. Er 

wordt gekeken naar wat kunnen kinderen met water en of er 
leerplekken kunnen komen. Astrid heeft een mail gekregen van drie 
studenten die bezig zijn met ruimte-inrichting. Zij hebben 
geïnformeerd bij school. Met zes verenigingen wordt er gekeken hoe 
de Meerse plas ingericht kan worden, waarin iedereen tot zijn recht 
komt.  

 
17.  Sluiting (21.00 uur) 

De vergadering wordt om 21.20 uur gesloten.  
 



2. Karlijn registreert aanmeldingen voor een 

nieuw MR-lid.  

Karlijn  

9. Verzamelen documenten Teams / Cloud Esmee 

10. Voorbereiden agenda Erik 

11. Notulen Esmee/Marjan 

Onderwerpen volgende vergadering: 

 

- Nieuw MR-lid  
 

 


