
 

 

 

NOTULEN – MR VERGADERING 11 SEPTEMBER, 20:00-22:00 

Locatie: Zandstraat 
Aanwezig: Ingrid van den Heuvel, Annette van de Laar, Eefke van der Wijst, Vasco Werners, Jolanda 

Jonker en Ingrid van den Heuvel 
Afwezig: Marjon Dozy, ziek 
Gasten: Lidwien Storimans 

1. Welkom 

Voorzitter heet ons allen welkom 

 

2. Opening en vaststellen agenda 

MR heeft de agenda vastgesteld en goedgekeurd. 

3. Vaststellen notulen vorig overleg 

        MR stelt notulen vast. 

4. Mededelingen: 

Directie  

A. Jolanda en Vasco zullen de training voor MR-lid gaan volgen 

B. Uitbreidingsplannen 

De begrotingsaanvraag is ingediend. College en B&W buigt zich hier komende weken over. In 

november wordt het voorgelegd aan de Raad. Als deze goedkeuring geeft, mogen we in 2019 starten 

met uitbreiding. Bouwkosten worden hoger dan in eerste instantie beoogd. Dit wordt met Korein 

besproken. De huur wordt bepaald op basis van de bouwkosten. Korein moet hier vooraf nog akkoord 

op geven. 

C. Aanvraag subsidie schoolplein vd toekomst 

Op een groen schoolplein krijgen kinderen en jongeren de ruimte om te bewegen en te spelen in een 

uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Een groen speelplein prikkelt de fantasie en uit onderzoek 

blijkt, dat kinderen zich na een 'groene pauze’ beter kunnen concentreren. Ook bevordert een groen 

plein de biodiversiteit en de klimaatbestendigheid. Om die reden geven de Provincie, Prins Bernard 

Cultuurfonds, Waterschappen en Jong Leren Eten een flinke impuls aan alle Brabantse scholen. We zijn 

nu bezig met de subsidieaanvraag. Hiervoor moeten we een ontwerpplan en een begroting inleveren. 

Thijs Adriaans (vader Stef uit groep 5)  heeft aangeboden om mee te helpen met de aanvraag. Het plan 

dat vorig jaar getekend is voor de moestuin is de basis van de subsidieaanvraag. Verder had de 

leerlingenraad vorig jaar het idee om heggetjes te plaatsen op het bestaande plein, voor bij het 

verstoppertje spelen. Dit idee nemen we ook mee. Verder zullen we rekening houden met de 

uitbreidingsplannen. 

D. Opvolging voorzitter College van Bestuur SKPO 

Sinds het overlijden van Carla van den Heijkant is SKPO zich aan het oriënteren op haar opvolging. De 

raad van Toezicht betrekt hierbij verschillende betrokken partijen zoals de GMR, het Plenum (de SKPO 

schooldirecties) en medewerkers van het stafbureau. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de rol 

van voorzitter College van Bestuur vorm gaat krijgen. 

E. RI&E inventarisatie 

Intern is een RI&E inventarisatie gedaan en het is nu helder voor het team waar de actiepunten liggen. 

Dit is met name op het gebied van goed documenteren. Verder wordt er gekeken bij de Stokland; zij 

zijn hierin al veel verder. 

eind vorig schooljaar is de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) opnieuw uitgezet. Iedereen is 

gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Inmiddels zijn Eefke en Lidwien druk aan de slag met het plan 



 

van aanpak dat daaruit voortvloeit. Er staan 22 actiepunten op de agenda. In de komende periode 

wordt de MR verder geïnformeerd hierover. 

F. Stagiaires PABO 

Dit jaar starten er zes stagiaires. Ze komen vanuit de Kempel, Fontys en summa. In de eerstvolgende 

nieuwsbrief stellen zij zich voor. 

G. Ziekmeldingen 

Lianne is herstellende van een operatie. Marjon is ook nog herstellende. Zij werkt 3 dgn per week 

enkele uren. 

H. VSO Korein 

Vooralsnog geen optie. Als dagopvang is gerealiseerd wordt het opnieuw bekeken. 

I. Brainport School 

Ambitie van SKPO is om in 2023 80% in Brainportregio te voldoen aan 5 criteria. Doel is 

toekomstgericht onderwijs.  Harlekijn is volgschool.  Op een aantal criteria is een zelfevaluatie gedaan 

bij SKPO en op een aantal aspecten scoren we hoog. 

J. Concept jaarplan 2018-2019 

Obv input team (analyse en evaluatie van plan 17-18) is een nieuw plan gemaakt. Dit is aan het team 

voorgelegd. Doel is: compact en overzichtelijk en helpend bij het maken van keuzes. 

K. Leerlingenraad 

Lidwien gaat de klassen weer langs om de leerlingenraad te promoten in groep 6,7 en 8. Volgende 

week zijn de verkiezingen gepland. 

OR 

         Vanuit de OR is er geen nieuws 

.  

        Team 

        Werkdrukgelden 

        Er zijn werkdrukgelden ter beschikking gesteld aan de Harlekijn. Dit is een bedrag wat besteed mag worden   

        aan de werkdrukvermindering. Meeste Stef heeft 1 dag ter beschikking. Verder is men nog op zoek naar een      

        extra vakdocent voor bijvoorbeeld drama / dans. 

         

GMR  

Eefke van der Wijst is als ouder toegetreden tot de GMR. 

GMR was het niet eens met vakantieplanning; meivakantie valt ongunstig.. SKPO gaat zich, als vakantie weer  

ongunstig valt voor 2020 – 2022, niet houden aan landelijk advies. Voortgezet onderwijs houdt zich er ook  

 niet aan en SKPO wil voor meest gunstige pleiten. 

  

5. Gymlessen  

Vanuit aantal ouders is de zorg uitgesproken over enerzijds het beperkte aanbod van gymlessen in groep 4  

en anderzijds de afstand van de gymlocatie voor de groepen 5 tm 8 bij de Landing. 

Afgelopen schooljaar is er namelijk door de grootte van de klas in combinatie met de voor deze groep 

relatief kleinere gymzaal, in het kader van veiligheid, bijna niet gegymd. Dit vinden ouders zorgwekkend. 

Vraag is: hoe zorgt school ervoor dat er voor deze groep leerlingen toch een passend gymaanbod komt. 

Voor dit jaar en komend jaar is dit probleem niet aanwezig omdat de groepen een stuk kleiner zijn en er een 

toestel-les (binnen) en een spel-les (buiten) wordt gehouden.  Voor wat betreft de gymlocatie is er 



 

verontrusting over de afstand die per fiets overbrugd moet worden en dat dit mede onder begeleiding van 

een kleine groep ouders dient te gebeuren. 

Vraag is: Dient de gemeente niet voor een locatie dichter bij school te zorgen? Zijn er geen alternatieven 

dichter bij school? Zonhove is afgekeurd vanwege veiligheid. 

MR onderkent de problematiek en zal dit als een van de speerpunten in haar programma voor dit schooljaar 

opnemen. 

 

6. Pesten 

Het onderwerp pesten is met name in het begin van het schooljaar (voor de ouders) nadrukkelijk aanwezig; 

hoe zit het met de rest van het jaar?. 

Dit onderwerp komt in alle klassen wekelijks terug. 

Ouders die meedraaien bij de lunchpauze zouden een cursus krijgen; wat is de status hiervan?  

 

7. Planning MR 2018 – 2019 

 

8. Speerpunten 2018-2019 

Speerpunten voor 2018 – 2019 zijn voorgesteld: 

a. Gym & Beweging 

b. 21st Century / Brainport school (BPS) 

 

9. Ingekomen post:  

Mail van een ouder over DOJO (pilot in groep 5 en 6) in combinatie met de nieuwe privacywet; of we 

hiermee in strijd zijn? Nee, we voldoen aan de privacywet 

  

10. MR info in nieuwsbrief en op website 

Lidwien heeft mededelingen vanuit de Directie gedaan.  

Vanuit de ouders is een signaal gekomen over het aanbod van bewegingsonderwijs op de Harlekijn. De MR 

heeft dit als actiepunt en tevens als speerpunt voor 2018 – 2019  

Het team van de Harlekijn heeft een keuze gemaakt voor de invulling van de ter beschikking gestelde 

werkdrukgelden tbv de werkdrukvermindering, en is hiermee gestart. 

De speerpunten voor 2018 – 2019 zijn besproken en er is een planning gemaakt. 

 

11. Actiepunten 

12. Rondvraag 

Hoe zit het met de brandveiligheid mbt de Snappets die ’s nachts opgeladen worden? => Lidwien gaat dit 
navragen bij Snappet. 

Verder geen punten . 

13. Volgende vergaderingen 
Donderdag 1 november van 20.00 – 22.00 
Dinsdag 11 december van 20.00 – 22.00 
Dinsdag 22 januari van 20.00 – 22.00 
Dinsdag 12 maart van 20.00 – 22.00 
Dinsdag 21 mei van 20.00 – 22.00 


