
 

Notulen vergadering 3 november 2020 
 
 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Teams-bijeenkomst de Bijenkorf 
Aanwezig: Elmi, Paul, Inge, Chris, Sofie, Laika, Silke, Kitty  
 

1. Opening 
Welkomstwoord van Paul 

2. Vaststellen notulist 
Sofie is de notulist 

3. Mededelingen vanuit de voorzitter (Paul) 
Geen mededelingen 

4. Ingekomen post (Sofie) 
Er is geen ingekomen post  

5. Uitgaande post (Sofie) 
Er is geen uitgaande post 

6. Vaststellen notulen vorige vergadering (Kitty) 
De notulen zijn vastgesteld en zullen op de site en app gezet worden. 
Laika heeft ter aanvulling het definitieve schooljaarplan gedeeld. 
De oudervereniging is nog niet opgeheven. Dit is een proces wat nog steeds bezig is. 

Hoe zit het met de ouderbijdrage? 50% is binnen. 

7. Mededelingen directie/school 
- Per januari 2020 is er een vacature in de bovenbouw. De procedure is ingericht 

en staat klaar. Het streven is om voor 1 december een nieuwe collega te vinden. 
- Studiedag 5 oktober: Rekenonderwijs is onder de loep genomen waarbij we uitleg 

hebben gekregen over ‘denken in doelen’. Hier hebben we uitleg gekregen over 
de werkwijze. Dit was heel waardevol en vanuit daar gaan we met het team 
stappen in ondernemen. 

- Studiedag 26 oktober: we hebben een digitale studiedag gehad. We hebben eerst 
gekeken naar de eigen groepen, wat er nodig is, en vervolgens zijn we in bouwen 
uit elkaar geweest om in te zoomen op de eerste gegevens, indrukken en 
resultaten te bespreken.  
Vraag: is er iets terug te zien van het thuisonderwijs: Bepaalde onderdelen zijn de 
afgelopen tijd minder aan bod gekomen. We hebben deze goed bekeken en hier 
acties op uitgezet. Sociaal emotioneel zien we wel dat leerlingen een iets langere 
tijd nodig hebben om een bepaalde rust te krijgen. 

- De begroting heeft vertraging opgelopen en zal waarschijnlijk volgende week 
worden opgepakt. 
2 leden van de MR gaan hier naar kijken en geven hier een advies over. 

8. Organisatie en dagritme vanaf 15 oktober 
Dit dagritme blijft actueel. De grote verandering is dat wij geen bijeenkomsten meer 
fysiek hebben. Alles is zoveel mogelijk individueel. 
Vraag: lukt het gesprek met ouders zo digitaal? Alle leerlingen hebben een ipad. 
Gesprekken waarbij ouders geen device hebben, krijgen ze dan mee. Er is geen 
belemmering om contact met ouders te krijgen. Het is wel een gemis dat er geen 



 
spontane ontmoetingen meer zijn. 
Vraag: heeft de school hinder van het testen van collega’s: In het begin wel. Nu met 
de nieuwe regels van testen, is de uitslag er binnen een dag en dat werkt goed. 
Sinterklaas mag als extern persoon wel de school binnen. 
Elmi geeft aan dat er teststraten zijn waarbij de uitslag meteen bekend zijn. Hoe gaat 
SKPO hiermee om? Laika geeft aan dat er een snelteststraat komt in Eindhoven, 
goedgekeurd met de GGD. Er is een goed gevulde vervangerspool. De school is vrij 
om te beslissen of ze hier gebruik van willen maken. 
- Het ophalen en brengen is niet goed geregeld op een aantal punten op school. De 

BOA gaat hier meer op handhaven. Laika neemt met Korein mee dat de ophaling 
van de BSO hier ook in meegenomen gaat worden.  

9. Berichten uit de GMR (Sofie/Chris) 
Op 27/10/2020 is er een online GMR vergadering geweest, waarbij de 
hoofdonderwerpen waren: 
- Het functiebouwwerk - De adjunct directeur binnen SKPO. Na extern advies door 
bureau Leeuwendaal is men erop uit gekomen dat de voorbeeldfuncties voor een 
Adjunct-directeur A10 en A11 passen binnen de SKPO. A12 is niet van toepassing 
binnen de SKPO.  
De GMR is om instemming gevraagd voor inpassing van A10 en A11 binnen de SKPO. 

Deze stemming is gedaan, helaas is de uitslag nog niet binnen. 

- Het financieel meerjarenbeleidsplan SKPO 2020-2024: 

Op diverse punten is het meerjarenbeleidsplan aangepast aan de visie van SKPO. 

De genomen (voorgenomen) keuzes liggen in lijn met hetgeen de verwachtingen. 

De GMR is gevraagd om instemming. Deze uitslag is nog niet binnen.  

-      Er zal waarschijnlijk een online MR cursus komen, de details zijn nog niet bekend. 

-      Men is nog steeds op zoek naar leden voor het DB GMR 

10. Omgaan met digitale reclame (Elmi) 

Een groep werkt met quizlet. Dit geeft reclame die niet toepasselijk is voor leerlingen, 

denk aan Mc. Donalds en dergelijke. Het is hinderlijk dat een bedrijf wat zich 

toespitst op leerlingen dit doet. 

We hebben veel betaalde licenties, echter kunnen we niet uitsluiten dat deze 

reclame tevoorschijn komt. 

De leerlingen in de bovenbouw krijgen binnenkort lessen in Mediawijsheid. Hier 

willen we de leerlingen bewust maken van social media en afspraken maken met 

Teams. 

Paul wil graag weten wat het beleid met mobiele telefoons is. 

In de bovenbouw mogen leerlingen soms een eigen device meenemen. Leerlingen 

mogen dit niet gebruiken onder schooltijd. Telefoons blijven in de tas of worden 

bewaard in de klas. 

Misschien is het een idee om te kijken hoe de GMR hier naar kijkt wat betreft 

reclame. 

11. Rondvraag / wvttk (Allen) 

Paul: Naar aanleiding van de vorige bijeenkomst is er een tekst geschreven om 

ouders warm te maken om zitting te nemen in de MR. Graag dit via de kanalen te 



 
verspreiden om te kijken of er reactie op gaat komen. Sofie gaat dit delen met 

Suzanne 

12. Afsluiting (Paul) 

 


