Notulen MR ’t Slingertouw
Aan:
CC:
Van:
Onderwerp:
Tijd:
Locatie:
Notulist:

Bart, Paul, Marieke, Thom, Koen,
Kim, Daniëlle, Jeroen, Marlieke, Robin
Marian, Sultan, Mart
Daniëlle en Koen
MR-vergadering d.d. 01-10-2020
20.00 - 22.00 uur
Teams
Daniëlle

1. Welkom allemaal!
• Algemeen voorstelrondje
• Vraag aan Paul om zich in de vergadering van 23-11 uitgebreider voor te stellen
2. Vaste onderwerpen
1.1 Notulen vorige keer (30-6-2020) Met dank aan Marieke akkoord bevonden.
1.2 Ingekomen post
(Danielle/Koen) Mail van ouder over buiten
gymmen i.p.v. in de Hangar. Koen mailt antwoord.
1.3 GMR
(Koen)
e
• Terugblik 1 bijeenkomst 14-09-2020. Visie SKPO gedeeld, nieuwe voorzitter
benoemd, Corona en ervaring tijdens quarantaine. Discussie over deelname:
structureel of op toerbeurt. Voorkeur GMR gaat uit naar structureel.
• Wijziging in planning: GMR-vergadering van 24 juni wordt 1 juli
• Afvaardiging GMR namens MR ‘t Slingertouw: klein groepje op toerbeurt. Paul, Koen,
Bart, Jeroen en Kim bieden zich aan. Koen maakt een schema.
1.4 AC
(Mart)
• Evaluatievergadering geweest: samenstelling AC, communicatie, verbeteringspunten.
Met MT en team gespard. Inmiddels eerste AC-vergadering gehad. AC organiseert
voortaan op hoofdlijnen. Per locatie 1 ouder en 1 leerkracht: zij maken begroting en
beheren. Commissies pakken de praktische organisatie op zich.
• Lonneke stopt als penningmeester. Dit wordt nu uitgevoerd door Sultan D. en Doriska
van de administratie. Dit is toegestaan, het gaat om een vrijwillige bijdrage.
• Organiseren kascontrole i.o.m. Lonneke. Marlieke en Jeroen bieden zich aan. Zij
nemen contact op met Lonneke.
1.5 Mededelingen directie
(directie)
• Goede start gemaakt met het team. Veel vervangers wegens zwangerschappen en
corona-testen. Voorrangsprocedure werkt nog niet optimaal, duurt nog 3 dagen.
Particuliere teststraat wordt ook gebruikt. Bezetting van de groepen en het regelen
ervan kost veel energie. Tot nu toe alleen nog negatieve uitslagen bij het personeel.
Wel meerdere positief geteste ouders. Twee grote uitdagingen dit jaar: stabiliteit en
kwaliteit van ons onderwijs.
• Begrotingsgesprek bij de SKPO gehad. We lopen op schema. Investeringsbehoefte
voor 2022 wordt voorbereid. Op 23-11 staat de begroting op de agenda voor 2021.
We zullen bespreken welke keuzes er zijn gemaakt. We kijken t.z.t. naar de
besteding van de werkdrukgelden. De MR heeft recht op instemming. Daarna gaat de
begroting voor accordering naar het bestuur. Sultan deelt de begroting zodra hij klaar
is.
3. Start schooljaar

•

•
•

•

Team: Fijn begin. In gesprek met leerplicht over een leerling die niet naar school komt
vanwege Corona. Sfeer binnen school is goed. Niet te dichtbij kinderen komen is
moeilijk. Veel stagiairs. Wel goed afstand tussen collega’s. Vreemde start met Citotoetsen na 4 weken. Kinderen die thuis moesten blijven vanwege snotneuzen. Digitale
gesprekken met ouders. Veel groepen niet compleet. Weinig respons van ouders. Er is
letterlijk meer afstand. Verbinding met ouders is een aandachtspunt. Vraag aan mr om
daarin mee te denken.
Lustrumweek fantastisch.
Kinderen zijn blij weer naar school te gaan. Ouders vertrouwen op school. Ze zien dat
het een lastige periode is en parkeren dingen mogelijk. Als leerkrachten de kleine
dingen wel willen horen, is het misschien goed dat te benoemen. Zoekende naar hoe
halen we ouders de klas in? Dat is lastig. Groepsapp met ouders: wel of niet. Mogelijk
digitaal les laten geven bijv. een les over geld door bankier. Ouders zijn in deze tijden
meer flexibel. Groepen 1, 2 en 3 brengen kinderen buiten na school en hebben dan wel
een momentje waar ouders naar de leerkracht stappen. Er wordt veel gemaild. Foto’s
via klassenmoeder naar de groepsapp. Vraagje naar privacy: graag checken n.a.v. de
inventarisatie die recentelijk gedaan is. Lars (ICT) is bezig met de klassenpagina in de
schoolapp, dat komt er snel aan. Kinderen die thuis zijn kunnen verder met bijv. Google
Classroom en digitale programma’s. We kijken met vertrouwen naar de toekomst. Er is
de laatste keer snel geschakeld door het team op gebied van digitale lessen geven en
contactmomenten. Digitaal kijkkwartier met kinderen met papa en mama in beeld (in
groepjes). Mogelijkheid om vragen te beantwoorden van ouders. Digiborden hebben
voor het grootste deel geen camera. Het kan wel via laptops. Filmpje van Gamze uit
groep 6 en 7. Leuke vraag aan de Slingerraad. Deze vergadert maandelijks. De
Slingerraad gaat zich ook voorstellen op de site. Sultan neemt de vraag mee.
Start mr: geen verkiezingen, er waren precies genoeg aanmeldingen. Nermin deed een
stapje terug. Ouders stelden zich voor op de site. Na de sluiting stelde zich nog een
ouder beschikbaar. Ze wordt voor de volgende vergadering uitgenodigd.

4. Nieuwe situatie met Corona/na lockdown “Wat heeft Corona ons gebracht?”
• We nemen samen de update voor ouders door. Discussiepunt is de drukte bij de poort.
Is dit een verantwoordelijkheid van school of van ouders? School gaat weer
verschillende breng- en haaltijden organiseren. Activiteiten worden meer op
groepsniveau georganiseerd in plaats van met de hele school.
• Sneller bij elkaar komen als mr is mogelijk denk aan bij het nemen van extra
maatregelen.
Pauze
5. SKPO Strategie 2020-2024 ‘Leren met Lef’
• Introductie door MT. Sultan deelt binnenkort de folders uit. Elke vergadering een
onderdeel agenderen. Er zijn zeven topics: duurzaamheid, wereldburgerschap,
creativiteit, rapportage/ portolio, kernvakken, identiteitsontwikkeling en eigenaarschap.
• Vanuit de GMR: Er worden een aantal meetmomenten ingericht onder kinderen, ouders
en teamleden. Wat zegt deze rapportage dan over scholen. Scholen weten elkaar te
vinden en kunnen leren van elkaar. Welk beeld heb je van je eigen school en
organisatie? Welke thema’s spelen er? Afname volgt in februari, maart dus kunnen we
dat eind van het jaar bespreken. Jaarlijkse afname i.p.v. elke vier jaar.
6. Schoolgids
Sultan stuurt de schoolgids door naar iedereen. Hij ligt nu bij de vormgever.

7. Rondvraag en afsluiting
• Jaarlijks etentje stellen we uit tot later in het jaar.
• Schikken de overige voorgestelde vergaderdata voor dit jaar? Ja. Er kunnen er altijd
meer vergaderingen gepland worden.
• Welke onderwerpen hebben de interesse om op de agenda te zetten? Maak het bij
Koen of Danielle bekend.
• Koen bedankt Nermin voor haar inbreng en het mee denken in de mr. Nermin blijft
beschikbaar om mee te denken of op afroep dingen te organiseren. We kunnen haar
benaderen.
Vergaderdata MR 2020-2021
Do 01-10, Ma 23-11, Di 12-01, Do 18-03, Di 18-05, Ma 28-06
Vergaderdata GMR 2020-2021
Ma 14-09, Di 27-10, Ma 07-12, Di 19-01, Ma 08-03, Ma 19-04, Do 01-07
Notulen door…
Danielle
Jeroen
Paul
Kim
Bart
Robin
Thom
Marlieke
Marieke

01-10-2020
23-11-2020
12-01-2021
18-03-2021
18-05-2021
28-06-2021

Zittingstermijn MR leden per schooljaar 2020-2021
Naam
Bart van Lieshout
Koen van Buul
Robin Platjouw
Marlieke Rombouts
Marieke Theeuwes
Thom Goossens
Daniëlle Tacken
Jeroen Versteden
Kim Verberne - van Pol
Paul Enders

Ouder/
leerkracht
ouder
ouder
leerkracht
leerkracht
ouder
ouder
leerkracht
leerkracht
leerkracht
ouder

In MR sinds?
aug-17
aug-16
aug-18
aug-18
aug-19
aug-19
aug-15
aug-20
aug-20
aug-20

2e termijn

Einde
Bijzonderheden
zittingsperiode
jul-21
aug-20
jul-22 2e termijn = 2 jaar (gr 7-8 Tieme)
jul-22
jul-22
jul-23
jul-23
aug-20
jul-24 als vervanger deelgenomen 2019-2020, daarna start 2e termijn
jul-24
jul-24
jul-24

In te plannen onderwerpen:
•
•
•
•

23-11 Voorstellen Paul (naast zichzelf ook werk in relatie tot school)
23-11 Begroting
12-01 Zien! Nieuw sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem
18-03 Vakantierooster 2021-2022 (bespreken 1e kwartaal 2021)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vervolg op strategisch beleid SKPO, jaarplan Slingertouw en Ontwikkelteams
Slingertouw als Brainportschool
Bezoek van de Slingerraad
Slingertouw als opleidingsschool (Maike)
Schoolondersteuningsplan: dieper ingaan op het plan, Ontwikkelteams
Verbinding beide locaties, ouders, kinderen, team
VVTO – instroom en opvang expats
Werken met leerpleinen, lab, Forest education
Scholenonderzoek RTL Nieuws (toelichting cohort onderzoek) (Marian/Danielle)
https://nationaalcohortonderzoek.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/zoek-het-op/datavisualisatie/2020-basischool-rapport-schoolleerling-eindtoets-cito-iep-route8-inspectie-cijferonderzoek/ced7b06a826a2d010c407070ad393f32/t-slingertouw-eindhoven
Rapport(gesprekken) ‘nieuwe stijl’
OPR bijeenkomst (is uitgesteld ivm Corona)
Schoolplan actualiseren
MR reglement actualiseren

•
•
•
•

