
 

 

Notulen digitale MR vergadering 17 november 2020 
  
Aanwezig: 
Natasja Bierens, Remko Been, Carlijn Geerts (oudergeleding MR), 
Saskia van de Wouw, Linda Meijer, Kim Valkenaars (personeelsgeleding MR) 
Erik van Schaijk (directeur) 
 
Vanaf 20:30 sluiten de leden van de Schoolraad aan: 
Jeanine Graat, Linda van Avendonk, Ellen van Gestel, John Luijten 
 
1.Opening van de vergadering om 19:45 uur 
 
2.Terugblik op vorige vergadering van 17 september 2020 

• Remko licht de stand van zaken nader toe met betrekking tot de crowdfunding van 
het toestel op de kleuterspeelplaats. 

• Er is gesproken over de reacties van de Franciscus krant. Natasja geeft de tip om de 
krant te delen op de website van de school. Ze geeft tevens aan dat er 
schoolontwikkelingen in staan die bij haar niet bekend zijn bijv. het groeilab. 

• Kim vraagt naar het traject van de functiemix onder de onderwijsassistenten. Erik 
geeft aan dat dit traject naar tevredenheid afgerond is. De gesprekken zijn met Erik, 
de unitleiders en de assistenten gevoerd. 

 

3. Ingekomen stukken.  
- MR notulen is bijgevoegd bij de agenda van deze vergadering. 

 

4. Mededelingen:   
a. Team en directie: 
- personele mededelingen door Erik 
* Re-integratie traject van Roos is toegelicht; tot aan carnavalsvakantie inventarisatie. 
* Saskia werkt vanaf de 28e week van haar zwangerschap niet meer direct met kinderen. Brechtje vervangt 
haar. 
* Yvonne zal begin december terugkeren na haar zwanger- en ouderschapsverlof. 
* Kim is eind september behandeld aan twee hernia’s; Coby heeft haar vervangen. Kim start deze week weer 
voor 0,8. 

 
b. Ouderraad;  
Er zijn enkele vragen gekomen over het ouderpanel. Erik bericht de ouders van het ouderpanel deze week. 

 
c. Leerlingenraad; 
De leerlingen verzorgen vanaf dit schooljaar zelf de informatievoorziening via social schools. Dit doen zij middels 
een zelfgemaakte vlog. 
 

d. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad;  
Zie notulen van 30 september 2020. 
 
 

Agendapunten: 
5. Begroting 

https://www.franciscusbladel.nl/


Erik licht de voorzieningen voor het groot onderhoud toe. Met name de lekkage van het dak 
is een grote kostenpost; hier is uitgebreider over gesproken. 
Het investeringsplan is gedeeld en doorgenomen. Als vervolg op de crowdfunding: de 
kleuterspeelplaats staat gepland voor voorjaar 2021. 
Remko heeft een vraag betreft de 21% BTW. Erik komt hierop terug. 
Doel: adviesrecht MR 
 
Voor de volgende 2 agendapunten zijn vanaf 20:30 uur de leden van de Schoolraad 
uitgenodigd en aanwezig: 
 
6. Overstap van unit 1 naar unit 2 en 3. 
De doorgaande lijn van unit 1 naar unit 2 is door Erik toegelicht. Binnen het team zijn 
er collega’s samengevoegd in het ‘veranderteam’. Zij hebben de volgende opdracht: Het 
opzetten van een goede structuur en organisatie van Unit 2. Het plan "Van Unit 1 naar Unit 
2" zal hiervoor het uitgangspunt zijn en daarbij de communicatie hiervan naar buiten en de 
verbinding met het ouderpanel. Op 26 november komt het veranderteam samen. Het 
ouderpanel komt in december samen.  
 
Ouders van unit 1 hebben in de afgelopen weken de mogelijkheid gekregen om te kijken in de 
unit: door het eigen kind hebben zij een rondleiding gekregen onder schooltijd. De 
betrokkenheid van ouders is fijn, net als de kans om ouders een indruk te geven van unit 
onderwijs. Er is gesproken over informatie verstrekking in de voorfase: ouders kunnen nog 
intensiever meegenomen worden in deze transitie. Zo geven enkele leden aan dat zowel unit 
1 als unit 2/3 ‘informatie’ met de gehele school gedeeld kan worden om ouders te informeren 
over de gehele schoolontwikkeling en niet enkel de unit ontwikkelingen. Keerzijde hiervan is 
de grote(re) hoeveelheid berichtgevingen naar ouders via social schools. Er is in algemene zin 
gesproken over de communicatie kanalen van de school: op welke manier creëren we een 
effectieve informatieve voorziening? Enkele adviezen: communicatie advies functie binnen de 
stichting of ons eigen ouder netwerk? Een afstudeerstage voor een HBO communicatie 
student? Het MT pikt deze adviezen op. 
 
Daarnaast geven de leden aan dat de inhoudelijke verandering van het unitonderwijs niet bij 
alle ouders gezien wordt als een transitie van de vorm onderwijs. Erik licht toe dat 
bijvoorbeeld het rekenonderwijs en Wereld Oriëntatie (WO) al gegeven wordt in de vorm van 
unit onderwijs. De terminologie ‘unitonderwijs’ mag in de communicatie naar ouders 
explicieter benoemd worden geven de leden aan. 
 
Het is prettig dat er een ouders vanuit de MR en SR aansluiten bij de ouderpanel avond in 
december. Ellen (SR) zit in het ouderpanel. Vanuit de MR is er nog geen ouder gekoppeld voor 
de volgende bijeenkomst. 
Doel: adviesrecht MR en klankbord SR 
 
7. Rapportage 

Zowel unit 1, 2 als 3 is bezig met een verandering in rapportage (leerlingverslag). Linda laat 

een voorbeeld van het leerlingverslag zien en licht deze toe. Natasja geeft aan de individuele 

ontwikkelingslijn als toegevoegde waarde te zien. Linda v. A. voegt hieraan toe dat de 

indivdiuele ontwikkelingslijn wenselijk is maar zeker ook de ‘algemene’ ontwikkelingslijn 



zodat ouders op de hoogte zijn van de verwachtingen/uitstroomprofiel van het kind. Remko 

voegt toe dat de grafieken hiervan technich zijn: hij geeft de voorkeur voor een open 

verwoording. 

Tijdpad voor rapportage werkgroep: 

december 2020: verkenning van de mogelijkheden leerlijnen in Parnassys voor de hele school  

januari 2021: huidige leerlingverslag voor groep 3 vervalt en hiervoor wordt gekeken naar 

een alternatief verslag voor de unit 1 kinderen in Parnassys 

februari 2021: de rapporten gaan mee met de kinderen 

voorjaar 2021: scholing leerlijnen Parnassys (verkenning voor unit 2 en 3)  

Doel: adviesrecht MR en klankbord SR 

 

8. Rondvraag 

Jeanine: fijn dat de SR leden op deze manier kunnen aansluiten!  

Saskia: intern wordt er vervanging geregeld voor tijdens haar afwezigheid. 

Carlijn: terugkoppeling rondleiding unit 1 

 

Ellen heeft na de vergadering een bericht gestuurd met daarin de vraag of Kris Verbeeck 

(extern adviseur) ook betrokken wordt bij unit 2 en 3. Ja, dit klopt. In de volgende 

vergadering zullen we haar rol nader toelichten! Ook heeft ze gevraagd of collega’s weer in 

aanmerking komen voor eenzelfde ‘interne’ sollicitatie ronde als afgelopen jaar bij unit 1. 

Hier komen we in de volgende vergdering op terug. 
 

9. Rondvraag en sluiting van de vergadering.   
De volgende vergadering stata gepland op donderdag 14 januari. 


