
Notulen MR  vergadering 18 maart 2021

Locatie : Google Meet
Aanwezig : Alle MR-leden
Afwezig : Annelies (grotendeels)
Notulist : Sharon

1. Openstaande punten vorige notulen

Geen

2. Update Covid-19

Vervanging van leerkracht (besmet/in quarantaine) uit de pool wordt steeds lastiger.

Leerkracht 1/2 B nog steeds ziek. Kinderen konden 2 dagen niet naar school. Volgende week is Ingrid V de

vervanger. Vanwege besmette leerling zijn kinderen van 1/2 A vanmorgen opgehaald.

Er is een pakket voor kinderen die thuis niet naar school kunnen. Voor kleuters is dat lastiger.

Goede contacten met GGD. Er is een schoolteam opgericht dat ook in het weekend bereikbaar is.

Stefan is ernstig ziek geweest. Dit kan lang duren. Conciërgewerkzaamheden zijn intern gewijzigd.

3. Jaarplanning/vakantierooster 2021-2022

Goede Vrijdag (15 april 2022) is opgenomen in de planning maar niet in tabblad POV. Voor junivakantie

afstemmen met middelbare scholen wanneer kennismakingsdag plaatsvindt (actie 17, Brigitte), maar ook

rekening houden met kamp, musical etc.

4. Jaarresultaat 2020

Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. Accountantscontrole is eerste week van april.

Controller SKPO heeft opgezegd.

5. Tussenopbrengsten M metingen 2020-2021

Cito-toetsen duren tot eind maart. Tot nu toe vallen de resultaten mee. Opbrengsten worden niet gebruikt

als toetsmoment maar als meting waar de kinderen staan en worden ook niet in de rapporten

meegenomen. Om transparant te blijven worden ouders eind maart wel op de hoogte gebracht met een

begeleidende brief en uitleg.

Er worden overheidsgelden beschikbaar gesteld als er sprake is van achterstand. Hoeveel, etc. wordt later

bekend.

6. Personeelstevredenheidspeiling en professionele ontwikkeling

7. Ouderbetrokkenheid- en tevredenheidspeiling

Punt 6 en 7 horen bij elkaar.
Locatie                                                  Locatie

Normandiëlaan 50                                  Fransebaan 237

5627 HT Eindhoven                                  5627 RA Eindhoven

040-2423267                                            040-2412210



De resultaten van de koerskaarten worden gebruikt als nulmeting.  Koerskaarten worden gefaseerd

gepubliceerd in de Nieuwsflits. Koerskaart ouders als eerste.

8. ICT-ontwikkeling

Bij aanschaf nieuwe Chromebooks wordt ook 3 jaar extra garantie genomen; afschrijvingstermijn wordt niet

gehaald.

Niet gebudgetteerde uitgaven:

Op beide locaties is het ICT-netwerk geheel vervangen; alle klassen krijgen eigen access point. Op NL is

telefooncentrale vervangen; FB kreeg een update.

FB heeft nieuwe digiborden, maar dat was reeds meegenomen in het budget.

9. Bouwplannen/verhuizing

Vanwege volledige nieuwbouw moeten eerst onderzoeken/berekeningen plaatsvinden. Hierdoor weer

vertraging en projectgroep tijdelijk on hold. France van Gils waarschijnlijk tijdelijke projectleider.

10. Personeel / Vacature(s) MR Oudergeleding

Personeel zie punt 2.

Tekst vacature MR oudergeleding kan wat pakkender (actie 18 Nadine en Brigitte). Aankondiging komt

morgen in de Nieuwsflits.

11. Terugkoppeling GMR als die er is.

Geen

12. Rondvraag

Geen

Volgende vergadering
29 April 2021 (remote of op locatie, nader te bepalen).
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BESLUITENLIJST

Datum Nr. Besluit Uitvoering

ACTIEPUNTEN

Datum Nr. Actiepunt Uitvoering Deadline

18-03-21 17 Navragen middelbare scholen kennismakingsdagen Brigitte 29-04-21

18-03-21 18 Tekst vacature MR Oudergeleding Brigitte/

Nadine

29-04-21
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