NOTULEN MR/SR-VERGADERING 30-10-2018
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VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1. Opening
We denken samen terug aan iets wat je inspireerde de afgelopen weken en delen dit met elkaar.
2. Notulen mr/sr-vergadering nr. 1, d.d. 30-10-2018
Famke heeft Ellen Brier de data doorgemaild voor de MR-vergaderingen.
Er is nog geen contact geweest met Maikel Vissers.
Rooster van aftreden is nog niet opgezocht.
3. Mededelingen / ingekomen stukken:
Monica:
Schriftelijk een klacht ingediend over het schoolplein bij de gemeente. Na een aantal weken kreeg
ik een reactie. De gemeente geeft aan dat zij inmiddels het plein gecontroleerd hebben en losse
tegels goed hebben gelegd.
Gijs geeft aan: Vorige week is er inderdaad iemand van de gemeente (Ergon) geweest die wat
tegels op het bovenbouwplein recht hebben gelegd. Voor de vakantie heeft iemand van de
gemeente contact gezocht met Gijs. Om de zandbak komen geen tegels, want als die nat worden
dan wordt het glad. Advies is om bij de ingang metalen roosters neer te leggen. Gijs mailt het
verslag naar de MR/SR-leden door.
Veldvest geeft aan dat zij het nu op gaan pakken, omdat de veiligheid in het geding is. We
wachten de offerte af. We hoeven vanuit de MR vooralsnog geen brief naar het bestuur te sturen.
Gijs:
- Juf Marleen is zwanger en zal begin mei bevallen van haar eerste kindje.
- Vlak voor de vakantie is de leerlingenraad geïnstalleerd. Binnenkort komen zij voor de eerste
keer bij elkaar onder begeleiding van Gijs.
- Ontwikkelingen t.a.v. de groepsgrootte van groep 1/2. Binnen het team is dit besproken, maar er
is niet direct een pasklare een oplossing voor te vinden. In januari en februari stromen er geen
kinderen in. Tot maart kunnen we draaien zoals het nu is, daarna worden de groepen echt te
groot en moeten we een andere oplossing vinden. Het kan ook zomaar zijn dat er in

januari/februari toch nog kinderen aangemeld worden, waardoor we toch eerder moeten
anticiperen.
4.

Tijdens elke vergadering laten we een commissie aan het woord over de
stand van zaken. Deze vergadering TSO.
Claudia gaat na dit jaar nog 1 jaar door met de TSO en MR. Na dat jaar is er nog geen opvolger
voor haar die haar taken op wil vangen.
Marie-José wil de rol van Claudia in de SR wel overnemen, maar zij heeft geen kinderen op
school. Conform de regels van de SR mag zij geen zitting nemen in de SR en heeft zij geen
spreekrecht. Wel kan zij als gast aansluiten bij de openbare vergaderingen van de MR/SR.
Misschien zou je Inge kunnen vragen om vanuit de SR het lijntje met de TSO te zijn. Inge heeft in
de SR nog geen portefeuille.
Er is ook nog een tekort aan mensen voor de TSO. Er mag een oproep voor TSO-medewerkers in
de Facebookgroep “Veldhoven zoekt” worden geplaatst, maar beter is het om ouders persoonlijk
te benaderen.
Collega’s van groepen 1 t/m 3 kunnen in overleg bepalen welke ouders benaderd kunnen
worden.
Mogelijk kan de TSO ook een flyer maken over de TSO en die tijdens de 10-MG op de tafels te
leggen.
Donderdag is een vrij krappe dag. Als er zieken zijn, zijn er niet genoeg mensen om in iedere
groep iemand neer te zetten. Vanuit Christel kwam het voorstel om dat dan bij het team aan te
geven, zodat dan een leerkracht mogelijk zelf in kan springen.
Deze optie moet eerst gedeeld worden met het team. Hoe staan zij daar tegenover?
Een andere optie is om groepen van de bovenbouw in te zetten in de onderbouw. Groep 8 zou
kunnen helpen bij de onderbouwgroepen. De kinderen die dat niet kunnen of willen zouden dan
bij een andere bovenbouwgroep aan kunnen sluiten.
Of een optie is om een groep op te splitsen in kleine groepjes en die te verdelen over andere
groepen.
Bovenstaande wordt op de komende teamvergadering van 12-11 geagendeerd.
De route naar een plaats in de AC of voor klassenouder is niet duidelijk. Patricia gaat een stukje in
het RankBulletin zetten over de AC. Wie zijn we? Wanneer je het leuk vindt om te helpen, kun je
altijd aansluiten bij activiteiten.
In het voorjaar peilen of er wellicht meer ouders zijn die klassenouder willen worden. Nu zijn
ouders in sommige gevallen jarenlang klassenouder.
Monica en Suzanne gaan zich buigen over een flyer met info over TSO/AC. Eigenlijk moeten
kinderen hun ouders een spiegel voorhouden, zodat ouders gaan nadenken over hun rol binnen
de school. Kinderen citeren? Spelen met teksten. Is dit misschien ook een onderwerp voor de
leerlingenraad?
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5. Vraag:
Moeten we ons als MR ook nog presenteren op informatieavonden?
Mogelijk kunnen we dat volgend jaar op de info-avonden voor de kleutergroepen doen. Of tijdens
de kijkavond een stand voor de MR inzetten.
Voor volgende week maandag reactie op Schoolondersteuningsprofiel naar Famke doormailen.
Volgende vergadering is op maandag 10 december.
Actie:
- De jaarafrekening van de TSO en het OuderFonds komen er aan. Famke en Aron zullen dit met
desbetreffende personen doornemen.
- Famke zoekt het rooster van aftreden op.
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