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Verslag vergadering Medezeggenschapsraad 1 
Aanwezig:  
Oudergeleding; Laurie, Yurin, Marcel, Ivo Vertegenwoordiging OR; Margit,  
Personeelsgeleding; Franca, Henriette, Annebel Directie; Wilma 

 
1. Opening 

Wilma deelt binnenkort met alle ouders haar besluit m.b.t. termijn dat ze nog werkzaam is op 
Fonkel.   
 

2. Ouderbijdrage; i.v.m. dit agendapunt sluit Margit, de voorzitter van de OR aan. 
OR wil vrijwillige ouderbijdrage aanpassen van 10,00 naar 12,50. Er zijn meer kinderen in de 
onderbouw waardoor er meer uitgaven zijn. Er moeten investeringen gedaan worden in 
versieringen die vernieuwd moeten worden. Binding met ouders bevorderen door deze ook 
bij 2 activiteiten in het schooljaar te koppelen, zoals afgelopen kerst, waardoor kosten ook 
omhoog gaan. OR verwacht komend schooljaar een tekort te hebben.  
Afspraak: Ouderbijdrage verhogen naar 12,50. Wanneer er voor activiteiten te kort is kan de 
Vincentius vereniging benaderd worden voor een extra bijdrage.  
 

3. Inhoudelijk onderwerp 1 
- Het nieuwe Schoolplan en de Schoolgids 20/21  

MR leest de schoolgids door. Yurin ondertekent voor toezegging wanneer alle feedback 
binnen is. Uiterlijk vrijdag11 september 2020.  
MR geeft aan dat er een aanvulling in de schoolgids gedaan kan worden t.a.v. IKC en de 
toekomst. 
- Een inhoudelijk onderwerp kiezen voor de volgende MR vergadering; 
Nieuwe methode; Jeelo (wordt verzorgd door personeelsgeleding MR) 
 

4. Vergaderdata MR 2020-2021 plannen en taakverdeling MR leden bespreken  
Afspraak maken over het jaarverslag 2019-2020. 

 GMR vergaderingen: 10 sep., 4 nov., 14 dec., 2 febr., 17 mrt., 19 apr., 8 juni.  
 MR vergaderingen: 10 nov., 23 febr., 20 apr., 18 mei., 15 juni.  
 Margit sluit voortaan vanuit de OR aan.  

Jaarverslag 2019-2020 is al gemaakt door Henriette en komt bij de volgende MR 
vergadering op de agenda. 

  
    
5.  Inhoudelijke zaken (beleid/werkwijzen/gebruik methoden)   
 -   Start schooljaar 2020-2021 

Start is soepel verlopen. Veel Pabo studenten dit schooljaar.  
Het is druk met rondleidingen voor nieuwe lln./ouders.  

  
5. Stand van zaken t.a.v. het Belevingsonderzoek 

De vorige vergadering is gezegd dat we dit verder op zouden pakken. Ivo zorgt voor de 
vragen t.b.v. het onderzoek met een Fonkel logo.    
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6. Bespreken verslag MR vergadering van 16-06-2020  

Opmerkingen zijn verwerkt, verslag is vastgesteld en zal op de website geplaatst worden. 
 
Ruimtegebrek: we zijn bezig met de gemeente m.b.t. het ruimtegebrek op de 2 scholen.  
Als GMR of MR kan er nagedacht worden om een signaal af te geven.  
Er is een gesprek geweest van de directie met Mevr vd Aa (Wethouder Onderwijs). Er wordt 
naar een gepaste oplossing gezocht voor alle betrokken partijen (KDV, Scholen, BSO). 
De gemeente zal hiervoor in gesprek gaan en mee gaan zoeken naar ruimtes/oplossingen. 
Het delen van lokalen dit schooljaar op de Immenkorf gaat goed; de samenwerking verloopt 
prima. 
 
Fonkel heeft besloten geen zwarte Pieten meer te hanteren. Deze keuze is binnen Cadans 
Primair ook gemaakt.  
 
Leerkrachten hebben metingen gedaan m.b.t. het thuisonderwijs, wat is de nieuwe 
beginsituatie. Hierbij zijn geen achterstanden geconstateerd. In groep 7 is het blok van 
spelling opnieuw aangeboden bij terugkomst op school. In groep 3 is een extra interventie 
gedaan m.b.t. het lezen Dit heeft dit schooljaar in groep 4 een vervolg gekregen.  

 
7. Ingekomen post/mededelingen 

Info over cursussen.  
 
8. Verkiezing 

Buiten Yurin (is herkiesbaar) heeft zich niemand verkiesbaar gesteld. Ouders worden 
hierover geïnformeerd via Parro. Laurie zal een stukje tekst aanleveren. 
Het voorzitterschap wordt mogelijk overgenomen, dit wordt nog besproken door Laurie, Ivo 
en Yurin .  
 

 
9. Nieuws uit de GMR. 

A.s. donderdag kennismaking, de verschillende commissies worden bekeken; commissie 
financiën is nog niet gevuld.  
Functie opbouw binnen Dommelgroep wordt bekeken.  
Marcel (voorzitter) heeft een kennismakingsgesprek met de raad van toezicht.  
Marcel blijft dit jaar lid van de GMR, MR stemt hiermee in.  

 
10. Actielijsten 19/20 en 20/21 
 Franca vult deze verder aan.  
        
11.      Rondvraag  
  
 
 

 
 
 
 
 
 


