
 

 

Notulen MR vergadering 17 september 2020 
  
Aanwezig: 
Natasja Bierens, Remko Been, Carlijn Geerts (oudergeleding MR), 
Saskia van de Wouw, Linda Meijer, Kim Valkenaars (personeelsgeleding MR) 
Erik van Schaijk (directeur) 
 
2.Terugblik op einde schooljaar 2019-2020 
- rol van de SR en ouderpanel 

SR mogelijk aanwezig bij de volgende vergadering 
Ouderpanel mogelijk weer 2x per jaar. 
Natasja: schoolraad aan laten sluiten bij ouderpanel. 
Ouderpanel na de herfstvakantie en in maart ongeveer 

- corona maatregelen 
Aanpassingen team. 
Er wordt gesproken over de digitalisering die goed opgezet is en die gebruikt moet blijven worden. 
Wat als leerkrachten ziek worden? 
Wat als kinderen verkouden zijn? 
Facilitering voor thuis. 

- vaststelling schoolgids 
  

3. Ingekomen stukken.  
- MR cursus medegedeeld. 

 

4. Mededelingen:   
a. Team en directie: 
- start nieuwe schooljaar; informatie avonden 
Poll uitgezet naar ouders. Carlijn geeft aan dat de info avond helder was. Door corona minder contact met 
leerkracht. Wisselende reacties. OR heeft aangegeven dat ouders het verminderde contact met de leerkracht 
als een gemis ervaren. Linda gaat hierover in overleg met Karin (OR) om hier meer informatie over te krijgen. 
 
- WMK quick scan : 
gesprekkencyclus 
vaardigheden automatiseren van rekenen 
 
- personele mededelingen 
Roos ziekteverlof is toegelicht 
Ilse en Anita B. 
Saskia zwanger! 
Guido; nieuwe intern begeleider 
 
- crowdfunding 
Crowdfunding kleine speelplaats stopgezet. 
Remko geeft het idee om een lening hiervoor aan te vragen. 
 
- functiemix onderwijsassistenten 
Per 1 augustus nieuwe functie profielen voor OOP. Alle OA’en moeten een functie zijn. Salaris schaal 4, 5 en 6. 
De GMR heeft deze functies goed moeten keuren en stemt in met het proces: alle OA blijven in schaal 4 maar 
mogen solliciteren naar 5 en 6. Erik heeft de PMR geïnformeerd over dit traject. 
 
- Prestige media krant. 
Oplage 8000 stuks in Bladel. Enkele leerkrachten zijn intensief betrokken bij de totstandkoming.  

https://www.franciscusbladel.nl/


 
- Etentje 
Wordt verzet naar einde van het schooljaar en wanneer de corona maatregelen het toelaten. 
 
b. Ouderraad;  
Geen teamleden aanwezig. Linda heeft contact opgenomen met Karin Tenbult (voorzitter). Secretaris is Sonia 
Corstiaans. 

 
c. Leerlingenraad; 
Nieuwe leden zijn bekend. Eerst vergadering staat gepland voor vrijdag 25 september. Brechtje en Yvonne 
zullen de leerlingraadbegeleiders worden voor het nieuwe schooljaar.  
 

d. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad;  
Veel bezig met het functie huis, wordt afgerond voor 1 november. 
 
 

Agendapunten: 
5. Taakverdeling MR 2020-2021 
Remko wordt voorzitter en zal een week voorafgaand aan de vergaderingen de agenda 
bespreken met Erik en Kim. Kim blijft secretaris. 
Doel: vastleggen afspraken MR 
 
6. Ouderpanel vervolg 
Het afgelopen schooljaar heeft het ouderpanel als klankbord gediend voor de overgangsfase 
naar het unitonderwijs. Op welke wijze geven we hier het komende schooljaar vervolg aan? 
Doel: afspraken maken/adviesrecht 
 
7. Jaarplannen informeren 

De nieuwe plannen voor het komend schooljaar zijn bekend. Erik licht deze toe. 

Doel: adviesrecht MR 

 

8. Plannen vergaderdata 2020-2021 

Dinsdag 17 november 19:30 uur 

Donderdag 14 januari 19:30 uur 

Woensdag 10 maart 19:30 uur 

Donderdag 20 mei 19:30 uur 

Donderdag 24 juni 19:30 uur 

Doel: vastleggen jaarplanning  

 

9. Rondvraag en sluiting van de vergadering.   


