
 

Locatie                                                            Locatie 

Normandiëlaan 50                                         Fransebaan 237 

5627 HT Eindhoven                                          5627 RA Eindhoven 

040-2423267                                               040-2412210 

Notulen MR  vergadering 24 september 2020 

Locatie : Google Meet  
Aanwezig : Alle MR-leden; Brigitte namens directie 
Afwezig  : - 
Notulist : Sharon 

1. Openstaande punten vorige notulen 
Notulen op de website en melding in de Nieuwsflits. 
Actiepunt 8:  
Reis-/verblijfkosten pakt Brigitte op. 
Gaan meer gebruik van maken van de Inkoopgroep. Kan op allerlei gebieden, bijv. onderhoud, screening 
speeltoestellen. 
Actiepunt 9: 
Onderzoek vleermuizen (i.v.m. sloop gebouw) is vanwege Corona uitgesteld. Maandag 28 september wordt 
laatste onderzoek uitgevoerd. 
  
2. Functieverdeling MR/GMR 
MR :  blijft ongewijzigd (Marc voorzitter, Sharon notulist), Annelies blijft aan. 
GMR : Janneke is afgevaardigde, Annelies is vervanger. 
 
3. Jaarverslag MR 2019-2020 (voorbereiden) 
Voor eind oktober aanleveren. Volgende vergadering definitief. Actiepunt 10, Sharon  
 
4. Jaarplan school 2020-20201 (speerpunten) adviesbevoegdheid 
Werken vanuit uitgangspunten/visie: 
• We doen het samen 
• We zijn allemaal verantwoordelijk 
• We zijn allemaal deskundig 
 
Onze maatschappelijke opdracht = kansrijk onderwijs voor alle leerlingen! 
 
• Uitdagend en innovatief onderwijs 

o Referentieniveaus en hoge verwachtingen 
o Pluspunt 4 (rekenen) 
o 'De leerling aan het stuur’  

Instructies wel gezamenlijk. 
o Differentiatie & kleine en grote kring 

• Wereldburgerschap & Duurzaamheid 
o Sociokring 
o Soc. emo. ontwikkeling en veiligheid 

ZIEN/Vragenlijst (beleving/leer- en leefklimaat) 
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o Gouden weken  
Wordt schoolbreed ingezet 

o Engelse methode 
Vanwege Corona is de keuze voor nieuwe methode uitgesteld. 

• Professionele cultuur    
o Hoge verwachtingen 

Denken in kansen en mogelijkheden. 
o Growth mindset 
o Vernieuwde zorgstructuur 

Zorg nabij de leerling door de leerkracht; minder bureaucratisch. Sofie houdt overview. 
 

Ouders worden op de hoogte gehouden via Nieuwsflits. 
 
5. Foto MR 
Gezamenlijke foto gaat niet lukken. Iedereen levert eigen foto aan met een kort schrijven (ouder van.. en 
functie MR). Foto binnen een week doorsturen naar Sofie (s.vanotterdijk@skpo.nl), actiepunt 11. 
 
6. Schoolondersteuningsplan 
Is reeds afgerond. Moest voor de zomervakantie goedgekeurd zijn. SOP verplaatsen naar vergadering 8 juli 
2021 (in jaarplanning aanpassen, actiepunt 12). 
 
7. Managementrapportage t/m augustus (financiën) 
Rapportage is t/m juni. De controller was tevreden. Prognose is belangrijk.  
Investeringsbehoefte: digiborden Fransebaan. Concept begroting deadline 4 november. Er komt een ander 
systeem waardoor tussentijds zelf managementinformatie opgevraagd kan worden.  
 
8. Strategische koers SKPO 
Er wordt nu gesproken over koerssleutels/koerskaart (voorheen kwaliteitsindicatoren). In februari vragen 
bij de bron: ouders/ kinderen/leerkrachten/directie. In mei komt dit uit (in de jaarplanning opnemen voor 
de laatste vergadering, actiepunt 13). 
Alles ook in het Engels en de cyclus wordt jaarlijks. 
 
9. Bouwplannen/verhuizing  
Er zijn vanuit SKPO 2 mensen aangesteld om dit op te pakken. Er heeft reeds bemiddeling plaatsgevonden. 
I.v.m. duurzaamheid is gekozen voor volledige nieuwbouw i.p.v. transformatie. Dit is 400K duurder. Er zit 
nog boekwaarde op het gebouw dat als verlies genomen moet worden, maar verwachting is om in de 
exploitatiekosten terug te winnen. 
Gemeente heeft bepaald dat er geen nieuw ontwerp mag komen. 
 
10. Personeel 
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Anke gaat per 1 januari 2021 met vervroegd pensioen (afscheid met Kerst). Ze geeft nu op maandag en 
dinsdag ondersteuning dus geen gevolgen voor de formatie. 
 
11. Uiteten MR 
Wordt uitgesteld (afhankelijk van reproductiegetal). 
 
12. Inspectie thema-onderzoek 
1 van de 7 scholen waar de staat van het onderwijs wordt onderzocht, sociaal-emotioneel/ veiligheid met 
focus op coronatijd o.b.v. documentenonderzoek. Alles is aangeleverd. Gesprek met inspectie is 
binnenkort. 
 
13. Terugkoppeling GMR 
Koerssleutels zijn uitgebreid behandeld. Er wordt een lid voor het dagelijks bestuur gezocht (zie ook 
notulen GMR). Dagelijks bestuur bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.  
 
14. Corona (vast item op de agenda) 
Er wordt goed geventileerd. Als de klas buiten is dan wordt alles opengezet. Conciërge ziet daarop toe. Er 
zijn voldoende desinfectiemiddelen. Ouders mogen op afspraak in het gebouw. 
Moet contact houden met ouders. Rapportgesprekken gaan door, met roosters en evt. buiten wachten.  
Voor inloopavond in november wordt gekeken naar alternatieven. 
Kinderen moeten regelmatig handen wassen/letten op hygiëne. Gebruik papieren doekjes. 
Leerkrachten met klachten moeten zich laten testen (evt. tegen betaling). Uitval door wachtperiode tot nu 
toe door ambulante krachten op weten te vullen. 
Sportzaal is weer in gebruik. Zijn goede maatregelen. 
 
Richtlijnen kinderen onder de 12 met verkoudheid zijn klaar. Ouders via Ouderportaal informeren over 
beslisboom en ook over de extra ventilatie in de koudere periode. 
 
15. Rondvraag  
Bevalt Annelies heel goed weer voor de klas te staan.  
Groep 2/3 is veel schakelen en uitproberen. Samenwerking Janneke en Kirsten gaat goed. 
  
16. Volgende vergadering 
5 november (remote of op locatie nader te bepalen). 
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BESLUITENLIJST 

Datum Nr. Besluit Uitvoering 
    
    
    

 

ACTIEPUNTEN 

Datum Nr. Actiepunt Uitvoering Deadline 
25-05-20 8 Reis-/verblijfkosten en Inkoopgroep Brigitte 05-11-20 
24-09-20 10 Jaarverslag MR 2019-2020 Sharon 05-11-20 
24-09-20 11 Foto aanleveren met kort schrijven Iedereen 02-10-20 
24-09-20 12 SOP in jaarplanning laatste vergadering Brigitte 05-11-20 
24-09-20 13 Vragen Strategische koers SKPO in jaarplanning Brigitte 05-11-20 

 


