NOTULEN
Medezeggenschapsraad Basisschool ’t Heibosch
Datum ........... : Dinsdag 13 april 2021
Aanwezig ...... : Minèt Peters, Ellen Coolen, Sabine Romp, Hedwig Molenkamp, Jeroen Willems van Dijk,
Dimphy Kuijpers
Afwezig ......... :
Toehoorders . : nvt
Tijd ................ : 19:00 – 20.30 uur
Plaats ............ : MS Teams

1. Opening en vaststelling agenda
2. Te bespreken onderwerpen- terugkoppeling MR
➢ Ouderbijdragen wordt betaald door SKIPOV.
Vraag wordt gesteld of dit na de fusie ook zo blijft? Verwachting is dat dit blijft.
Bekeken wordt of het bedrag nog toereikend is en of het activiteitenplan eventueel
bijgesteld moet worden.
3. Ingekomen stukken: Geen
4. Mail vanuit postbus
➢ Notulen GMR (zie punt 8)
5. Mededeling/ punten vanuit directie
➢ Verbouwingsplannen; omruilen en uiterlijk
Omruilen van de units (onderbouw/bovenbouw) is besproken binnen het team; is een
grote operatie waarbij het gebrek aan tijd nu een punt is.
Het team moet met een plan gaan komen, werkgroepen worden opgericht.
➢ Hedwig geeft uitleg over MR zaken:
- Zorg voor een vaste voorzitter.
- Zittingsperiode MR-leden; in principe 3 jaar; daarna verkiesbaar.
- Benoem een secretaris; deze stelt agenda vast, verspreid deze en notuleert.
- Zorg dat er een personeelslid verslaglegging doet over teamgebeurtenissen.
- Penningmeester niet nodig; gaat rechtstreeks naar SKIPOV/GMR.
-Huishoudelijk reglement voor MR is belangrijk om te hebben; dit zal binnen de MR als
actiepunt opgenomen worden; is reeds eerder besproken.
➢ Studiedaginvulling:
Tijdens de studiedag zijn de diagnostisch afgenomen citotoetsen besproken en
beoordeeld. Zijn er achterstanden opgelopen en zo ja op welk
gebied(rekenen/Begrijpend lezen).
Verder is er meer inzicht verkregen in het observatiesysteem en ook in het
ontwikkelsysteem. Ook het digikeuzebord is nader bekeken om doelen gerichter te
kunnen bekijken.

➢ Nationaal Programma Onderwijs.
Er is budget voor school om eventuele achterstanden (door corona) te kunnen inlopen.
Hier wordt bekeken door Minèt en Hedwig wat de kinderen nodig hebben op zowel
cognitief als sociaal/emotioneel vlak.
Ook de gemeente Meierijstad wil hierin haar steentje bijdragen en inzetten op een stukje
woordenschatontwikkeling die voor meerdere groepen van belang kan zijn.
6. Vragen aan directie
➢ Aanpassing studiedagen 2021-2022.
Stichting dag is op 12 januari2022.
03 december moet nog besproken worden.
➢ Vervanging groep 5/6 schooljaar 2020-2021 iv zwangerschap beide leraressen(vanuit
ouders) .
Probleem is bekend; hier wordt druk aan gewerkt.
7. BVL (Brabant Verkeer Label)
- Karin Peeters van de gemeente heeft een overleg gepland, dit overleg vindt plaats op
maandag 17 mei om 10.00 uur (Teams)
Hierbij kan Mandy niet aanwezig zijn; zij zal een beroep doen bij de oudergeleding OR/MR of
er iemand bij dat overleg kan zijn namens haar.
8. GMR
Bij de GMR is veel aandacht geweest voor de fusie.
Men is bezig met een soort spoorboekje waarin de keuzes die er gemaakt zijn en nog moeten
worden gemaakt in vastgelegd worden. Er zal een nieuwe bestuurder gekozen moeten
worden. Ook is er binnen de GMR een onderbezetting aan de kant van de leerkrachten.
Rondvraag
Minèt geeft aan dat tijdens de meivakantie het ventilatiesysteem op school wordt aangepast;
een aantal Skipov-scholen heeft subsidie aangevraagd om het ventilatiesysteem te
verbeteren en ’t Heibosch is in de meivakantie al aan de beurt.
9.

Sluiting
Volgende MR vergadering is op 1 juni 2021
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