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Notulen MR  vergadering 14 november 2019 

Locatie : Normandiëlaan  
Aanwezig : Alle MR-leden, namens directie: Nadine 
Afwezig  : - 
Notulist : Sharon 

19.30-20.30 met directie 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Schoolondersteuningsplan (SOP) 

MR had de SOP al goedgekeurd. Na de bijeenkomst SKPO zijn een paar kleine aanpassingen aangegeven. 

MR wordt nog op de hoogte gesteld welke aanpassingen dat zijn. Voorstel is om de SOP op te nemen in de 

jaarplanning van de MR. 

 

3. Jaarverslag MR 2018-2019 

Er zijn nog een paar onderdelen die missen. Annelies zal deze aanleveren. Sharon zal ze verwerken en 

jaarverslag op de drive zetten (actie 1, Sharon). 

 

4. ICT-ontwikkelingen 

Heel wat hardware moet vernieuwd worden (pc’s en digiborden) m.i.v. het nieuwe kalenderjaar. Er worden 

offertes opgevraagd, waarbij de voorkeur uitgaat naar portable digiborden voor optimale inzet. Betekent 

een grote investering. Daarnaast wordt op de huidige hardware vervroegd afgeschreven en wordt de 

afschrijvingsperiode korter (realistischer). 

 

5. Exploitatie Q3 

Sharon had nog een aantal vragen uitstaan bij Brigitte, maar nog geen antwoord gekregen. Nadine zal 

ervoor zorgen. Op zich kunnen we tevreden zijn met het resultaat (hoger dan begroot). 

Vanuit GMR is meegegeven dat we moeten interen op de reserves; er mag zelfs gemind worden. Hierbij 

moeten we kijken wat er nodig is voor de kinderen. Groeifinanciering gaat rechtstreeks naar de scholen. 

Stakingsmiddelen: met het loon van de stakingsdag beslist MR wat ermee gedaan wordt. Nadine gaat na 

wat het bedrag is (actie 2 Nadine,). Volgende keer beslissen we wat we ermee gaan doen. 

We kunnen een beroep doen op Fons Scholae voor incidentele gelden. Dit is een stichting waarvan de 

gelden afkomstig zijn uit de verkoopopbrengst van Katholieke schoolgebouwen. Nadine gaat na wat de 

mogelijkheden zijn (actie 3, Nadine).  
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6. Presentatie Veiligheidsbeleid (Annelies) 

Elke school is verplicht een sociaal veiligheidsbeleid te voeren waarbij een veiligheidsplan een verplicht 

onderdeel is. Het is een meerjarenplan (2019-2023) dat jaarlijks wordt herzien en meerdere malen per jaar 

geëvalueerd wordt. Het team wordt mede eigenaar van het plan.  

 

1. Visie en Waarden 

Missie zoals uit de schoolgids. De pijlers: Eigenaarschap - Actief burgerschap - Educatief Partnerschap - 

Talentontwikkeling moeten we blijven monitoren. 

 

2. Inzicht 

Een effectief en actueel veiligheidsplan (sociaal en fysieke veiligheid). Het delen van de uitkomsten 

QuickScan personeel (1x2 jaar) en de RI&E (1x4jaar) met MR en team. 

 

3. Voorwaarden scheppen 

Waarborgen fysieke veiligheid; ambulante begeleiding en ZON-begeleiding; duidelijke taken rondom 

(sociale) veiligheid; open communicatie en samenwerking met ouders. 

Op korte termijn wordt een geschoolde anti-pest coördinator aangesteld (verplicht). Feitelijk 2; op elke 

locatie één. Opstellen van gedragscodes en regels. 

 

4. Positief pedagogisch handelen; ondersteunende houding, voorbeeldgedrag, verbindende relaties 

Leerkracht heeft luisterend oor en oog, rust en orde bewaren door duidelijke afspraken in de groep en de 

school, goede samenwerking met ouders en collega's. 

 

5. Preventieve activiteiten en programma's in de school, gericht op leerlingen, ouders en personeel  

Realisatie: - taakspel - de gouden weken - week tegen pesten - week van de mediawijsheid - sociokring - 

BVL - samenwerking met Bureau Cement/ WIJ-Eindhoven in SOVA  

 

6. Signaleren en effectief handelen bij signalen, grensoverschrijdend gedrag en incidenten  

Realisatie: - ZIEN! afname leerling vragenlijst 2x per jaar met opvolging - gedragsverwachtingen & 

reactieprocedure in de bb NL - incidentenregistratie - kapstokregels op de Fb. 

- Het veiligheidsplan wordt uitgebreid met een 'calamiteiten-module'.  
 
7. Borging door een continu en cyclisch proces, ingebed in de totale pedagogische aanpak en 

schoolontwikkeling 

ZIEN! (groep 3-8) - KIJK (groep 1-2)  
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In reactie op de presentatie wordt aangegeven dat er behoefte is aan duidelijke gedragsregels zoals bijv. in 
groep 6-8 en ouders moeten ook meer geïnformeerd en betrokken worden.  
Annelies zorgt dat het veiligheidsplan volgende week klaar is (actie 4, Annelies). Volgende vergadering 
wordt het besproken (instemmingsrecht MR). Het veiligheidsplan wordt een terugkerend onderwerp. 
 
7. Instemmingsrecht  
Zie punt 6. 
 
8. Bouwplannen/verhuizing 
Geen wijzigingen sinds vorige keer. Alle vergaderingen projectgroep zijn komen te vervallen. Er is een 
bemiddelaar aangesteld. 
 
9. Personeel 
Petra van Vugt is uit dienst. Daniëlle van der Heijden is aangesteld en begint per 1 december. Per april 2020 
gaat ze met zwangerschapsverlof (was bij aanname bekend). Vervanging wordt door SKPO geregeld. 
Jolanda is bezig met reïntegratieproject (2 uur per week). 
Loes start na de kerstvakantie en vervangt Silke (groep 5) tijdens zwangerschapsverlof. 
Lonneke wordt na de kerstvakantie vervangen door Brigitte Tulp (vervangingspool) voor 32 uur. De andere 
dag (vrijdag) vervangt Saskia Konings. 
Robbie (laatstejaars) wil zich verder ontwikkelen in het onderwijs en wordt 2 dagen als onderwijsassistent 
ingezet (interne begeleiding). Annelies stelt een plan op. 
 
10. Indicator: Leerlingenaantal 
NL: 158 
FB: 193 
Individueel is dat zorgelijk, maar als één school (351) niet. IHP plannen hebben hier mede aan bijgedragen. 
Er is weer mogelijke groei (veel rondleidingen). Opendag in maart afwachten. 
Daling bij Klapwiek. Spaaihoef heeft een aanname stop. 
 
11. Terugkoppeling GMR 
1. Bestemming stakingsmiddelen/ staking 06-11-2019 
SKPO erkent het stakingsrecht van de medewerkers, maar salaris wordt die dag niet doorbetaald. Echter, 
kwaliteit van het onderwijs is belangrijk (geen onbevoegden voor de klas).  
 
2. Griepprik 
Peter Tijs werd benaderd door journalist Omroep Brabant. Met griepprik zou ziekteverzuim kunnen worden 
voorkomen. Na inventarisatie wil geen enkel GMR-lid hier gebruik van maken en verplichting van de 
griepprik moet absoluut voorkomen worden. 
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3.Toelichting Bovenschoolse begroting 
Presentatie door Jolanda Bles, nieuwe Controller SKPO. 
Prognose 2019 t.o.v. begroting 2019 
Totaal 77K lager resultaat 

• in baten 390K meer groeifinanciering personeel; 

• kosten vervangerspool 500K in prognose (0 begroot); 

• lagere kostenpost (190K) duurzame inzetbaarheid 
 
Begroting 2020 t.o.v. begroting 2020 
Resultaat excl. Fons Scholae en bestemmingsfonds: 0 
Inhouding scholen 673,5K hoger dan 2019: 

• kosten vervangerspool begroot 500K; 

• toename formatie stafbureau 160K (onderwijshuisvesting, ICT, secretaris). 
 
12. Herverdeling taak notulist MR 
Sharon neemt de taak op zich. 
 
13. Onderhoud Google Drive bestanden 
Jesse neemt de taak op zich en zal de mappen verdelen naar schooljaar. 
 
14. Engelse lesmethode (groep 7) 
Sharon geeft aan dat de methode wel leuk is (teksten van liedjes), maar dat de leerstof naar haar mening 
weinig toegevoegde waarde heeft. School is al op zoek naar een andere lesmethode. Lida zal haar groep 
gebruiken als proefgroep. 
 
15. Social Media Voorlichting 
Marc vraagt zich af of de kinderen gewezen worden op de gevaren van Social Media. Ouders moeten beter 
geïnformeerd worden wat er besproken wordt tijdens Mediawijsheid (Mediacoach) (actie 5, Nadine). 
 
20.30-21.30 zonder directie 

 

16. Ingekomen stukken 

Kamp groep 8 wordt verschoven naar andere week. Dit heeft consequenties voor Juffendag en schoolreis. 

Nieuwe datum schoolreis moet z.s.m. met ouders gecommuniceerd worden. 

 

Annelies heeft een mail ontvangen van de OPR voor de MR-leden. Taak van OPR is om eens per 4 jaar 

instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV. Annelies zal het aan iedereen doormailen 

(Actie 6, Annelies). 

 

17. Communicatie achterban      kopij voor Nieuwsflits 

Nieuwsflits 
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18. Nieuwe actiepunten 

Zie actielijst. 

19. Rondvraag 

Geen 

20. Volgende vergadering: 6 februari 2020 Fransebaan 

21. Afsluiting 

 

BESLUITENLIJST 

 

Datum Nr. Besluit Uitvoering 

14-11-19 1 SOP opnemen in jaarplanning MR Directie 

14-11-19 2 Veiligheidsplan opnemen in de jaarplanning  Annelies 

    

 

ACTIEPUNTEN 

Datum Nr. Actiepunt Uitvoering Deadline 

14-11-19 1 Jaarverslag 2019-2019 Sharon 21-11-19 

14-11-19 2 Bedrag loon van staking Nadine 6-2-20 

14-11-19 3 Mogelijkheden Fons Scholae Nadine 6-2-20 

14-11-19 4 Veiligheidsplan klaar Annelies 21-11-20 

14-11-19 5 Ouders informeren over inhoud Mediawijsheid Nadine 6-2-20 

     

 


