Hoogvensestraat 49, 5017 CA Tilburg
www.bspendula.nl

Telefoon: 013 - 543 63 88
e-mail: bspendula@xpectprimair.nl

Info vanuit de MR

Beste ouders,
Om ouders meer te betrekken bij de gang van zaken binnen Basisschool Pendula, willen wij u via dit
kanaal informeren over de onderwerpen die de medezeggenschapsraad (MR) met de directrice van
Pendula (Monique Aarts) heeft besproken. Ongeveer elke 6 weken vergadert de MR met elkaar en
sluit de directrice aan om op belangrijke onderwerpen uitgebreide toelichting te geven.
Inmiddels is het schooljaar 2020/2021 van start gegaan en is de MR al tweemaal bijeengekomen
(online). Hieronder vindt u een samenvatting van hetgeen in deze vergaderingen is besproken.
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Een afvaardiging van de Oudervereniging is bij de MR aangesloten om toelichting te geven
op de begroting van de Oudervereniging en om een voorstel te doen voor de vrijwillige
ouderbijdrage. De MR heeft het voorstel van de Oudervereniging over de hoogte van deze
vrijwillige bijdrage overgenomen en vastgesteld.
De schoolgids is volledig herzien en in een nieuw jasje gestoken. De MR heeft input geleverd,
vragen gesteld en uiteindelijk op de laatste versie akkoord gegeven.
Binnenkort vindt het periodieke medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats. Medewerkers
van Pendula krijgen een online vragenlijst die ze (anoniem) kunnen invullen. Op basis van de
resultaten zullen speerpunten worden bepaald en worden acties uitgezet.
Personele ontwikkelingen worden kort medegedeeld door Monique.
Dit schooljaar is gestart met het werken in clusters. Tussen de leerkrachten vindt structureel
overleg plaats per cluster maar ook clusteroverstijgend is overleg tussen de diverse clusters.
De Onderwijsinspectie heeft een bezoek gebracht aan Pendula. Dit gebeurt regelmatig zodat
de Inspectie laagdrempelig op de hoogte kan worden gesteld van wat er speelt binnen een
school. Het bezoek werd door zowel de school als door de Inspectie als positief ervaren.
Het team van leerkrachten heeft met elkaar nagedacht over een noodplan rondom corona
bij uitval van leerkrachten. Daaruit is een stroomschema voortgekomen, wat duidelijk
aangeeft hoe de opvang van leerlingen georganiseerd wordt wanneer onverhoopt een
leerkracht uitvalt.
De samenwerking met het kinderdagverblijf en de BSO is na de vakantie weer opgepakt. De
intentie is een meer uniforme kindercampus te creëren waarbij ´groen´ en ´vergroening´ een
van de speerpunten is.
Voor leerlingen in de bovenbouw zal een (online) typecursus worden aangeboden.
Conform de formele MR-statuten moet een rooster van aftreden worden opgesteld. Om de
continuïteit van de aanwezige kennis en ervaring in de MR te borgen zal elk jaar 1 leerkracht
en 1 ouder aftreden. In 2021 zijn dat Frans Driessen (leerkracht) en Anneke Dunning (ouder).
Vanwege corona is het niet mogelijk een zelfgemaakte traktatie uit te delen. Leerlingen
mogen wel trakteren maar de traktaties moeten verpakt zijn en het liefst gezond.

Vergadering 26 oktober
•
•
•

De begroting voor dit schooljaar is door Monique met de MR gedeeld en zij heeft deze
uitgebreid toegelicht. De MR heeft vragen kunnen stellen.
De personele ontwikkelingen (afwezigheid, vervanging, professionele ontwikkeling, etc.),
zowel voor wat betreft de kortere als voor de langere termijn zijn besproken.
Uiteraard is het beleid en de gang van zaken rondom Corona onderwerp van gesprek
geweest. De MR heeft vragen gesteld over uitval, quarantaine, vervanging, etc.

De eerstvolgende vergadering staat gepland op 14 december 2020. Wij zullen u dan opnieuw
bijpraten.

Hartelijke groet,
Namens de MR,
Leerkrachtgeleding – Adri Tuijtelaars, Frans Driessen, Marloes Cuelenaere
Oudergeleding – Menno van Kesteren, Anneke Dunning en Monique Verspaandonk

