Notulen
Medezeggenschapsraad Basisschool ’t Heibosch
Datum ........... : Dinsdag 8 december 2020
Aanwezig ...... : Minèt Peters, Ellen Coolen, Sabine Romp, Jeroen Willems van Dijk, Dimphy Kuijpers
Afwezig ......... : Hedwig Molenkamp
Toehoorders . : n.v.t.
Tijd ................ : 19:30 – 20.30 uur
Plaats ............ : Teams vergadering

1. Opening en vaststelling agenda
2. Te bespreken onderwerpen MR
➢ (t)Huiswerk bovenbouw
Dimphy geeft aan dat we in het kader van kwaliteitsverhoging en voorbereidende
stappen op voortgezet onderwijs er misschien meer aandacht gegeven moet worden aan
het geven van huiswerk; doelend op groep 7 en 8.
Vraag wordt uitgezet naar de bovenbouw leerkrachten en zal als agendapunt terug
komen.
➢ Parkeren en veiligheid rondom de school
Parkeren blijft een probleem rondom school; het is wachten totdat er ongelukken
gebeuren.
Dit moet een actiepunt worden voor de werkgroep BVL; zij hebben contact met de
gemeente. Actie Dimphy
➢ Studiedag 16 oktober
Doorgeschoven naar volgende vergadering.
3. Ingekomen stukken
GMR – MR conferentie 7 april in Zijtaart
4. Mail vanuit postbus
Geen
5. Mededeling/ punten vanuit directie
➢ Jaarplan schoolontwikkeling
Minèt legt uit wat er besproken is tijdens de studiedag.
Voor 2020-2021 zijn er verbeterdoelen; daarvoor zijn diverse werkgroepen
(Kwaliteitszorg, didactisch handelen, onderwijsinhoud, speelleercentrum)
Die gaan er voor zorgen dat zij hun kwaliteit kunnen borgen of nog kunnen verbeteren.
➢ Besteding ouderbijdrage
Er is al besloten dat Skipov de ouderlijke bijdrage van €12,50 voor zijn rekening neemt.
Er zal goed gekeken moeten worden door welke posten die uitgegeven gaan worden.
Doordat er veel raakvlakken zijn met budget OR zal Dimphy contact zoeken met OR.

➢ Communicatie via Parro
Er is een kwaliteitskaart samengesteld; ter beoordeling van de leerkrachten.
Daarna worden afspraken gemaakt wanneer en hoe men het beste beschikbaar kan zijn
via Parro; dit gaat over de 1 op 1 gesprekken met de leerkracht.
Naar verwachting zal dit in januari 2021 gereed zijn voor gebruik.
➢ Groene schoolplein
Wordt hard aan gewerkt
➢ Watertappunt
Wordt hard aan een watertappunt op het terrein gewerkt; subsidie is daarvoor mogelijk.
➢ Speelleercentrum ontwikkeling
Smallsteps heeft op het moment 2 nieuwe coördinatoren; Eva en Matthijs.
Matthijs is nu ter ondersteuning van Eva; uiteindelijk zal Eva de enige coördinator zijn.
➢ Eerste cijfers formatie
veelbelovend; toename leerlingen aantal
Belangrijke verandering we krijgen 6 groepen i.p.v. 5
Onderverdeling wordt nader over gesproken.
6. Vragen aan directie
➢ Evaluatie jaarplannen (doelen vs. realisatie)
Het jaarplan (doelen en realisatie) is geëvalueerd d.m.v. basiskwaliteit meting door hele
team.
7. BVL (Brabant Verkeer Label) Dimphy neemt contact op met werkgroep BVL aangaande
parkeer/ verkeersproblematiek rondom school.
8. GMR : Notulen GMR vergadering beschikbaar in SharePoint; Sabine zorgt dat de MR leden ze
ook kunnen inzien.
9. Rondvraag
10. Sluiting: planning volgende Teams vergadering; actiepunt Dimphy
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