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Vergaderingsverslag: Medezeggenschapsraad 
Datum vergadering: 14-10-2021 
Notulist: Marieke 

1. Opening 
De notulen van 29-06-2021 worden vastgesteld.  
 

2. Mededelingen:  

2.1 Mededelingen GMR:  

• In de laatste GMR-vergadering is gesproken over beveiliging en privacy (bijv. 
beveiligd mailen door leerkrachten). Verder onderzoek en meer informatie hierover 
zal in een volgende GMR-vergadering nog aan bod komen.  

• Franka Kouwenberg heeft de scholen geïnformeerd over het 
samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband gaat over inclusief onderwijs: 
‘iedereen is welkom’.   
Dit samenwerkingsverband wordt nieuw leven ingeblazen. Er zal o.a. gekeken gaan 
worden naar:  
- de verdeling van de gelden op de scholen. 
- de rol van de externe dienst (meer structurele inzet en meer toegankelijk voor 
scholen). 
- kansrijk onderwijs voor iedereen (directie en IB zijn verantwoordelijk voor het 
volgen hiervan).  

2.2 Stand van zaken corona op BoschAkker:  

• De wijk Tongelre heeft laagste vaccinatiegraad van Eindhoven. Er zijn plannen vanuit 
de GGD om van de Toeloop of de ST Jozefspeeltuin een vaccinatielocatie te maken. 

• Het vinden van vervangers bij ziekte of quarantaine van leerkrachten is erg moeilijk. 
De vervangerspool is kleiner o.a. vanwege extra inzet leerkrachten vanuit de NPO-
gelden en de aanwas van nieuwe leerkrachten.  

• In de nieuwsbrief van school worden ouders geïnformeerd over het tekort aan 
vervangingen bij uitval eigen leerkrachten.  

3. Schoolplan 2021-2025 
Het schoolplan is een 4 jarenplan waarin school beschrijft aan welke speerpunten de school 
werkt. Dit schoolplan bevat ook het jaarplan. Het jaarplan van dit schooljaar is overzichtelijk  
vormgegeven in een placemet en wordt bij punt 5 verder toegelicht.  
 
Uitvoering jaarplan/schoolplan:  
Er is de afgelopen jaren veel verloop geweest binnen het team. 
Momenteel is er sprake van weinig verloop binnen het team, dit zorgt er voor dat een betere 
doorgaande lijn mogelijk is mb.t. het jaarplan/ schoolplan (4 jaar). 

 
4. Koerskaart SKPO 

Op de koerskaart van het SKPO staat onze maatschappelijk opdracht beschreven: Kansrijk 
onderwijs voor al onze leerlingen waarbij we hoge verwachtingen hebben van de leerlingen 
en van de leerkrachten.  
Om zicht te krijgen op dit doel zal er op iedere SKPO school een 0-meting gehouden worden. 
Het jaar erop volgt een nieuwe meting. Jaarlijks worden de resultaten van deze metingen 
met elkaar vergeleken. School vergelijkt zichzelf dus met voorafgaande jaren. Voorheen 
werden de SKPO-scholen met elkaar vergeleken.  
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5. Jaarplan 2021-2022. 
Het jaarplan wordt bekeken en een aantal belangrijke punten worden kort toegelicht: 
1. Thematisch werken: ieder leerjaar heeft €2000,- gekregen om te gebruiken voor het 

verrijken van het thematisch onderwijs.  
2. Ouderbetrokkenheid: er is een werkgroep samengesteld  bestaande uit ouders, 

leerkrachten, pedagogisch medewerkers Spilcentrum. Zij vormen samen een denktank 
met als doel het vormgeven van een spilbrede visie & schoolvisie m.b.t. 
ouderbetrokkenheid. Daarnaast wordt gekeken hoe we de verhoging en verbetering van 
ouderbetrokkenheid kunnen bewerkstellingen.  

3. Kanjertraining: hoe maken we van BoschAkker een kanjerschool in woord &daad? 
4. De 12 bouwstenen: deze bouwstenen vormen het fundament voor het geven van goed 

onderwijs. De komende jaren zullen de leerkrachten zich (verder) gaan 
verdiepen/bekwamen in het lesgeven a.d.h.v. van deze 12 bouwstenen. Tijdens de 
ontwikkel/functioneringsgesprekken, tussen de leerkrachten en directie, zal dit ook aan 
bod komen. 

5. Doelgericht werken: Ingrid geeft toelichting op het doelgericht werken in groep 6. Zij zijn 
gestart met een doelenblad voor de leerlingen op het vakgebied rekenen. Het is een 
procesgerichte manier van werken met (sub)doelen. Voorafgaand aan een blok van 10 
worden ouders geïnformeerd welke rekendoelen centraal staan. Kinderen schalen  
zichzelf vooraf in (wat kan ik al, wat moet ik nog leren). Na afloop van een blok wordt 
gekeken welke doelen worden beheerst en wat eventuele bezemdoelen zijn. 
Bezemdoelen gaan mee naar een volgend blok van rekenen. Deze manier van doelgericht 
werken is procesgericht in plaats van resultaatgericht en gericht op een positieve 
mindset (growth mindset). De individuele leerlijn van de leerling is leidend. Gynzy wordt 
ingezet om lln. extra te laten oefenen op specifieke doelen.  
 
In groep 7 is ook een proeftuin gestart met werken vanuit een doelendiploma. Dit 
doelendiploma is ondersteunend aan de eigen ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast 
kan het een aanvulling zijn op het portfolio van de lln.  
Ook gymdocent Koen heeft een proeftuin. Hij werkt doelgericht met de kinderen aan de 
hand van vooraf gestelde bewegingsdoelen. Deze worden vooraf met de lln. besproken 
en geoefend en bekeken/getoetst tijdens de gymlessen.  

 
Het jaarplan is onderdeel van het 4-jarig schoolplan. Dit jaarplan wordt jaarlijks 2x 
geëvalueerd (10-02-2022 en 23-06-2022) en indien nodig bijgesteld. 
 

6. Begroting 2022 
7. De SKPO heeft een nieuwe controller in dienst. 

Er is momenteel nog een concept begroting en deze moet nog besproken worden met de 
controller. De conceptbegroting wordt kort toegelicht.  
Nieuw op deze begroting zijn de NPO-gelden. Hoe worden deze ingezet? 
Een gedeelte van de NPO-gelden en vanuit de werkdrukgelden is besteed aan extern 
personeel (Ludios en detachering vanuit Korein). 
Er zal nog verder moeten worden nagedacht worden over de verdere besteding van de extra 
baten die school heeft ontvangen vanuit o.a. de NPO-gelden. Wat past binnen onze school? 
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De begroting zal in de MR-vergadering van 15-02-2022 nogmaals uitgebreid besproken 
worden.  
 

8. Ouderbetrokkenheid 

• Startgesprekken met ouders zijn afgerond. Het werd door zowel leerkrachten als 
ouders als positief ervaren dat de leerling bij het startgesprek aanwezig 
is/deelneemt.  
Punten van aandacht met betrekking tot de organisatie van deze startgesprekken 
zijn:  
1. de beperkte mogelijkheden om in de avond op gesprek te komen, waarbij het 

voor ouders minder makkelijk is om samen op gesprek te komen.  
2. de verschillende momenten per groep waarop de site van schoolgesprek open 

ging voor het inplannen van gesprekken.  
3. de tijdsplanning van de leerkrachten waarop gesprekken gevoerd konden 

worden. Een ouder met meerdere kinderen op school kon zo moeilijker 
meerdere gesprekken op een dag inplannen. 

4. door de oudergeleding wordt aangegeven dat het wenselijk is om, naast de 
individuele startgesprekken, toch een algemene klassenavond te hebben waarbij 
elkaar ontmoeten centraal staat  (ouders met elkaar en met de leerkrachten).  

• De informatiebrieven naar ouders krijgen een meer inhoudelijke invulling. Ouders 
worden niet alleen geïnformeerd over praktische zaken maar krijgen ook een kijkje 
achter de schermen . Met andere woorden: met welke ontwikkelingen is onze school 
bezig. De verschillende werkgroepen van school zullen in de nieuwsbrief verslag 
leggen van waar zij mee bezig zijn.  

• Naast de informatiebrief krijgen ouders ook een themabrief. Hierin staat beschreven 
aan welk schoolbrede thema’s er gewerkt worden. De invulling zal vanuit de 
leerjaren komen maar ook vanuit de leerlingen. Naast de informatiebrieven en de 
themabrieven houden de leerkrachten de ouders op de hoogte middels de 
klassenapp. Hierop worden regelmatig foto’s en een verslag gezet over de dagelijkse 
gebeurtenissen.  

• De werkgroep gezonde school, bestaande uit Sabine Bos en gymdocent Koen 
Langerak, gaan zich de komende tijd focussen op beweging en duurzaamheid. Er 
worden inmiddels wekelijks bootcamplessen (voor de leerkrachten) gegeven door  
Koen. Daarnaast start het project schoolfruit weer in november, de kinderen krijgen 
dan 3x per week groente en fruit aangeboden.  

 
 

9. Rondvraag en sluiting: 
Er zijn geen opmerkingen m.b.t. de rondvraag.  
De eerstvolgende vergadering staat gepland op 15-12-2022. 
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10. Actiepunten:  

 

Wie? Wat? Wanneer? 

Cindy Begroting op de agenda zetten voor MR 
vergadering van 15 december 2021 

 

 Els Aarts, Frie-Anne uitnodigen voor toelichting 
op zicht op ontwikkeling 

Voor komende MR-
vergadering 

 
 

 
 

 
 
 


