
Notulen MR-vergadering 18 november 2021

Locatie : Fransebaan
Aanwezig : Alle MR-leden
Afwezig : Nadine
Notulist : Lindsay

1. Openstaande punten vorige notulen
● Foto website foto van vorige bijeenkomst moet er nog op worden geplaatst. Er moet nog een

watermerk overheen.
● Geen overige punten.

2. Update Covid-19
● Er zijn verschillende besmettingen. Voornamelijk kinderen en partners van leerkrachten. Ook

leerkrachten die verkouden zijn, buikgroep etc.
● Testen wordt lastiger en de uitslag laat langer op zich wachten. Hierdoor zijn we 1 á 2 dagen iemand

‘kwijt’.
● Groep 7A NL heeft in quarantaine gezeten. Meerdere besmettingen in de klas. Wanneer er meer

dan 3 zijn, wordt er door de GGD meegekeken. 7A hebben 4 dagen in quarantaine gezeten. We
volgen hierin nog de richtlijnen van het onderwijs. Hybride onderwijs vraagt wel veel, maar het
onderwijs kan nog wel doorgaan. Grotere groepen op school en grotere groepen thuis vormen wel
een uitdaging (denk bijv. aan momenten als gym). Ook voor de ouders thuis worden er uitdagingen
gezien.

● Er worden op school geen groepsdoorbroken activiteiten meer georganiseerd. In de gangen kunnen
we elkaar nog wel ‘treffen’.

● Extra Kerstvakantieweek: geen officieel bericht uit, geen advisering vanuit PO-raad.
● Tutorlezen kan ook niet meer doorgaan.
● De vieringen gaan op aangepaste manier door. We houden hierbij rekeningen met alle maatregelen.

Bijv. Kerst: geen gerechten die vanuit thuis meegenomen worden. Voor nu is het nog ver weg,
vanwege alle eventuele aanpassingen die er nog kunnen komen.

3. Jaarverslag MR 2020-2021 (definitief) instemmingsbevoegdheid

● Jaarplan staat op de Drive. Het is een overzicht van alles wat reeds besproken is. Wat geel is moeten
we nog een keer bespreken/aanvullen. Tot en met volgende week donderdag kan je hiernaar kijken
voor op/aanmerkingen. Op vrijdag gaat deze online.

Locatie                                                  Locatie
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ICT-ontwikkelingen

● Onlangs zijn er laptops aangeschaft voor collega’s. Zijn naar een lang afschrijvingstermijn naar
3-jarig afschrijvingstermijn gegaan.

● Week van de Mediawijsheid is geweest. Vorig jaar is het belang van deze week besproken en
bevonden dat het gehele jaar hier aandacht aan besteed moet worden. Kwink biedt lessen, lessen
van de Mediacoach, boeken van de bibliotheek (koppeling LIST). Er is contact geweest met Marfa
hoe we dit het hele jaar door aan kunnen bieden.

● Tip voor in de Nieuwsflits: tools om te oefenen met rekenen/ voor Cito’s/AVI-lezen/begrijpend
lezen. Via Mediamasters. Dit zijn gemakkelijke links om op een leuke manier te oefenen.

● In het kader van Privacy: What’s Happy. Hierin leren kinderen over privacy en omgaan met What’s
app. Ook de plusklas is hiermee bezig geweest. Daarnaast komen er in de Nieuwsflits tips voor
ouders (omtrent data Detox). Ook schermtijd is belangrijk en met elkaar omgaan op What’s app.

4. Financiën t/m oktober (Cogix)

● Afval vaste (hoge) bedragen. We hebben aangegeven graag afval te willen scheiden. De gemeente
Eindhoven heeft hier nog geen mogelijkheden voor. Zelf als school willen we de
duurzaamheidsgedachte graag volgen en onze leerlingen mee nemen hierin. Samen met de ouders
en kinderen willen we de afvalberg kleiner maken: bekers i.p.v. pakjes. Doel:
duurzaamheidsgeweten creëren.

● Tot op heden is het positief. Vrij ‘real life’ begroting. De begroting geeft een reëel beeld. Extra baten
door NPO gelden. Ook salarisverhogingen geweest.

● Afschrijving apparatuur: 2 keer opgeschoond afgelopen jaar. Gekeken naar afschrijvingen, maar niet
de realiteit: je kan ze vaak niet zo lang gebruiken als de bedoeling is. Dus er is gekozen voor versneld
afschrijven. In het verleden zijn er dingen aangeschaft zonder duidelijke beschrijving. Nu zijn er
duidelijke afspraken over duidelijke omschrijvingen en de afschrijftermijn gelijk weergeven; een
nieuwe start.

5. Wensen begroting 2022 (voorbereiden) instemmingsbevoegdheid

● NPO gelden zijn hierin opgenomen. Deze zijn +/-€700 nu, volgend jaar rond de €500,-. Deze zijn nog
niet helemaal weggezet (scholing/ondersteuning/…). Zoals het er nu uitziet begroten we nog
steeds niet op 0 vanwege de beide locaties. SKPO is gevraagd om geld bij te leggen, dit gaan ze
doen, zodat we onze ambities kunnen waarmaken en alles kunnen realiseren. Er wordt nu gekeken
naar wanneer het gunstig is om te fuseren, vanwege de extra baten. SKPO gaat hiermee aan de slag.

● De NPO gelden moeten dit kalenderjaar op en mogen niet worden weggezet. We hebben dit jaar
bijvoorbeeld gekozen voor een heleboel nieuwe bibliotheekboeken (met uitzondering). Gelden gaan
dus helaas niet mee en de overheid controleert of de gelden dan ook echt zijn geïnvesteerd.
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6. Wereld met Lef!

● SKPO heeft in het koersplan: Kansrijk onderwijs voor alle kinderen. Op de basisscholen mag dit op
een eigen manier worden weergegeven. Dit is een oproep die is gedaan: iedereen mag meedenken
om de wereld in onze wijk een beetje beter te maken. Kinderen/ouders mogen hierin meedenken.
Leerlingenraad heeft dit ook opgepakt in een actief plan, het doel: een beetje liever zijn voor elkaar.
Hier is uitgekomen: een vriendschapsbankje. Kinderen die niet willen spelen, kunnen hierop gaan
zitten. Andere kinderen zien dan die leerlingen vragen hem/haar mee te doen (uitlokken van sociale
initiatieven). Dit is ook opgepakt in de wijk; social sofa. In het parkje achter de school komt dit
bankje. Dit bankje komt vol met mozaïek. 26 november komt het in de leerlingenraad en sluit de
buurtbegeleider van de Achtste Barrier hierbij aan.

7. Leerlingenraad

● Zij pakken 2 thema’s op: lief zijn voor elkaar en duurzaamheid. Dit bestaat bijv. uit afvalprojecten.
De materialen die zijn gewonnen met de workshops worden verspreid over de scholen en we zullen
vaker met de klassen gaan opruimen. We willen de kinderen hiermee bewust maken van hoeveel
afval er in de natuur ligt.

● Idee Marc: kinderen die moeten nablijven de straf geven dat ze rondom de school moeten gaan
opruimen. Brigitte: we willen graag het opruimen een positieve insteek geven.

● E-waste, komt dit terug: Brigitte gaat hier achteraan. Wellicht kunnen we het binnen het
meerjarenplan plaatsen.

● Rookvrije zone: kunnen we onderzoeken of er bordjes aangevraagd kunnen worden. Colin: stoort
zich aan de rooklucht rondom de school. Op sportclubs staan er op vele plekken Anti-rook signalen.
Op de scholen hangt hier niks om het onder de aandacht te brengen.

● Daniëlle Engelen gaat op zoek naar eventuele bordjes die opgehangen kunnen worden. Er zijn
generieke bordjes die we zouden kunnen gebruiken. Wellicht is oktober (stoptober) een moment
om dit aan het licht te brengen. We kunnen deze bordjes op dezelfde plekken hangen als de
‘corona-posters’. De bordjes zijn online te koop, zelfs stoeptegels.

8. Bouwplannen/verhuizing

● Recentelijk is er gekeken naar Calaislaan vanwege anti-kraak. Het lijkt erop dat locatie FB in de
Kerstvakantie gaat verhuizen naar de Calaislaan. Dan is de Fransebaan leeg en kan er een
asbestonderzoek en eventuele sanering plaatsvinden. Sloop: 1e kwartaal 2022 (anders dan de
planning). Wel hebben we alleen een voorlopig ontwerp. Er is nog geen aannemer. Budget is niet
toereikend (9 ton tekort; duurder worden materialen en de eisen die gesteld worden). Vorige week
donderdag gesprek met de wethouder met het tekort wordt er een hercalculatie gemaakt; het is
niet te bouwen met de begroting die er nu is. De beslissing hierover wordt in 2022 besloten. De
aannemer is alweer in beeld (opnieuw bevraagd). Er kan weer doorgegaan met het DO. Ook komt er
een bijeenkomst voor de wijk. Communicatie wordt vanuit het ‘juiste’ pad doorlopen: 1. Team, 2.
MR, 3. Wijk. Verschillende verhuisbedrijven zijn benaderd. Zij hebben allemaal 1 tot 2 dagen in de
Kerstvakantie gereserveerd. Anti-kraak vertrekt 22 november, vervolgens heeft de gemeente een
maand om het gebouw startklaar te maken. Zijn nu al mensen bezig met verhuizen en de
elektriciteit wordt gecontroleerd. Week voor de vakantie kunnen we erin (Prowise gaat
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verbindingen controleren en wat moet er worden aangeschaft). 1e of 2e week wordt er verhuisd
(leerkrachten niet aanwezig).

● Locaties worden nog niet samen geplaatst in 1 gebouw. De noodzaak vanuit Salto is er nog niet.
● Little Jungle zit al op de Calaislaan.
● Als er een keuze door de gemeente is gemaakt voor het verhuisbedrijf, dan wordt er duidelijk hoe er

gewerkt gaat worden.
● Kinderen krijgen extra verlof (calamiteitenuren) om het verhuizen te realiseren. Dat betekent:

vrijdag 24 december en maandag 10 januari extra verhuisverlof. Dit zou 8,5 uren betekenen.
● Geldt dit voor beide locaties of alleen FB: omdat we 1 school zijn betekent dit voor de hele school.

Collega’s NL komen op de FB ondersteunen.
● Calaislaan is groot genoeg voor 1 school. Dus de ruimte is groot genoeg voor locatie FB.
● Oplevering nieuwe gebouw medio 2023.
● Omdat de groepen niet op school zijn, kunnen we ook eventuele noodopvang realiseren.
● Morgen wordt de brief voor de ouders gemaakt en zal meteen worden gestuurd om open en

transparant te blijven richting alle ouders.
● De vraag waarom de 24e een lesdag is i.v.m. een steeds internationaler wordende school. Hier zitten

een aantal regels aan. De MR kan hierover meebeslissen en kritische noten plaatsen bij het maken
van de planning.

● Verkeerssituatie rondom Calaislaan: gemeente ziet hier geen problemen. Nieuwe situatie is reeds in
beeld gebracht. Er zouden alleen problemen zijn geweest wanneer 2 locaties tegelijk daar geplaatst
zouden worden.

● Actief verkeersprojecten inzetten (Op voeten en fietsen) om mensen aan te sporen verder weg te
parkeren voor het afzetten van de kinderen.

9. Personeelsgeleding
Besproken i.v.m. privacy

10. Terugkoppeling GMR als die er is.
● Nog niet geweest.

11. Rondvraag
● Hoe worden de notulen gedeeld (Lindsay) Eerst mail dat de notulen op de Drive staan. Na een

week wordt de notulen definitief.
● Jesse gaat met verlof. Neemt iemand haar over in de MR? Afhankelijk van het animo: vraag wordt

uitgezet binnen het team.

Alles is geüpload op Google drive.
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BESLUITENLIJST

Datum Nr. Besluit Uitvoering

ACTIEPUNTEN

Datum Nr. Actiepunt Uitvoering Deadline

18-11-21 1 Notulen op website Brigitte 24-11-21

18-11-21 2 Foto MR website Brigitte 23-11-21

18-11-21 3 Jaarverslag nakijken en aanvullen allen

18-11-21 4 Jaarverslag op website Brigitte 26-11-21
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