
 
Notulen MR  vergadering 28 januari 2021 

Locatie : Google Meet  
Aanwezig : Alle MR-leden 
Afwezig : - 
Notulist : Sharon 

1. Openstaande punten vorige notulen 

Janneke heeft nog steeds geen foto ingeleverd.  

Wisselingen Little Jungle: vertrek 2 krachten. Het heeft hun aandacht. 

  

2. Update Covid-19 

Bij noodopvang prioritering gehanteerd. Groep 3 en 4 samen en 5 t/m 8. Laatste wel verspreid over lokalen. 

Tot 14.45 met leerkracht.  

Aanvraag voor gebruik gymzaal (2 momenten voor beweging). 

Pre advies groep 7 verzet naar eind september. Cito is cruciaal. Ouders worden geïnformeerd. 

IEP toets voor groep 8 gaat door. Advies wordt kansrijk geformuleerd. Net als altijd kan advies wel naar 

boven worden bijgesteld maar niet naar beneden. 

Andere toetsen groep 3 t/m 8: Ministerie van Onderwijs en Inspectie willen dat toetsten afgenomen 

worden om de ontwikkelingen en gevolgen van de lockdown te kunnen zien. Pre-observatie bij kleuters. 

Aanmelding VO verschoven van 1 maart naar 15 maart (digitaal). 

Als scholen toch open gaan, dan gewone lesweek. Wel ruimte voor iets feestelijks i.v.m. Carnaval. 

3. Begroting 2021 (definitief) 

Begroting is goedgekeurd. 

4. ICT-ontwikkelingen 

Fransebaan heeft nieuwe digiborden behalve bij de kleuters. Chromebooks zijn toe aan vervanging. Wordt 

nu veel gebruikt. Grijze zijn volledig afgeschreven en aantal moeten gerepareerd worden. In de zomer 

inventarisatie. Groep 3 en 4 hebben ook behoefte, maar niet voor iedereen beschikbaar. 

Afspraak om de netwerkproblemen/access points te bekijken is verzet vanwege lockdown. 

Er wordt nu thuis  veel gebruik gemaakt van internet. Er zijn fondsen beschikbaar indien nodig. 

 
5. Managementrapportage 
 

Locatie                                                     Locatie 

Normandiëlaan 50                                  Fransebaan 237 

5627 HT Eindhoven                                   5627 RA Eindhoven 

040-2423267                                             040-2412210 



 
 
Zoals verwacht was er een tekort (dubbele locaties), maar 80K is aangevuld door SKPO. Rapportage is wel 

beschikbaar maar kan nog niet eruit gehaald worden. Training van nieuw managementsysteem heeft nog 

niet plaatsgevonden. 

6. Bouwplannen/verhuizing 

Bouwplannen zijn opnieuw bekeken. Gebouwen moeten 50/60 jaar meegaan en duurzaam zijn. 
Voorwaarde van gemeente is dat reeds gemaakte kosten niet opnieuw gemaakt mogen worden. Betekent 

slimme aanpassingen. 

Nog geen definitieve planning. Afhankelijk van de gemeente: komt nieuwe projectleider (France van Gils 

niet meer beschikbaar). 

Ideale situatie sloop na de bouwvak. Gemeente moet tijdelijke huisvesting nog regelen. Verhuizing 

zomervakantie of kerstvakantie. 

7. Personeel 

Anke 1 januari 2021 met pensioen. Brigitte Windels 25 jaar in dienst. Nadine neemt nog ouderschapsverlof. 

Sofie blijft nog. 

8. Terugkoppeling GMR 

Vakanties zijn goedgekeurd. Kale planning staat op de Drive. Eigen vrije dagen en studiedagen nog invullen. 

Minder groeifinanciering: minder schoolgaande kinderen. 1 fte (in totaal) komt vervallen. 

Teamvergadering heeft nog niet plaatsgevonden. In februari opstart formatie. 

Vanaf 2021 verduurzaming. 

Vanaf 2022 plan voor schoolkinderen om te kijken welke impact Corona heeft gehad. 

 
9. Rondvraag 

2 Vacatures MR: Sharon (Colin groep 8) en Jaap Jan (verhuizing) gaan weg. Nagaan wat de verwachtingen 
zijn voor MR-lid (actiepunt 16; iedereen). Ideaal als ze de laatste vergadering kunne bijwonen. 
 
Koerssleutels staan onder druk vanwege de lockdown. We missen resultaten. Vorig jaar geen IEP. In de 
nieuwsbrief worden ouders gevraagd vragenlijsten in te vullen. 
 
Volgende vergadering 
18 maart 2021 (remote of op locatie nader te bepalen). 
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BESLUITENLIJST 

 

ACTIEPUNTEN 
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Datum Nr. Besluit Uitvoering 

    

    

    

Datum Nr. Actiepunt Uitvoering Deadline 

24-09-20 11 Foto aanleveren met kort schrijven Janneke  

05-11-20 15 Reden wisselingen Little Jungle Brigitte 28-01-21 

28-01-20 16 Verwachtingen van nieuwe MR-lid Iedereen 18-03-21 


