
Notulen MR

Datum: 2022-07-04 Voorzitter: Bas
Aanvang: 19.35 Notulant: Keith
Plaats: Boxtel

Notulen

Opening:
Vanaf volgende keer (volgend schooljaar) neemt Keith het voorzitterschap over.

Mededelingen Leontine:
Zowel voor Eva als Bregje blijft de vervanging de rest van het schooljaar. Verdere updates over personeel. Binnenkort
zijn de opfrisbeurten van de teamkamer, de kantoren gereed, en met de herfst wordt de aula vernieuwd.

N.a.v. ouderbijdrage. Talentis wist het ook niet direct, Leontine heeft vakbond benaderd. Die
heeft een schriftelijk antwoord gegeven. Automatisch lidmaatschap oudervereniging stond in
de schoolgids, is eruit. De OV zou een openbare vergadering moeten houden. Begroting OV
zou door MR moeten worden goedgekeurd en (tevens) door twee niet-leden.

1. Schoolgids / Schoolplan (zie document, MR instemming)
De MR stemt in met het schoolgids. Schoolplan moet nog worden bekeken.

2. Evaluatie NPO gelden (zie document, MR instemming)
Document is al met team besproken. Er is een vraag van Leontine of een MRT’er ook voor een halve dag OK
is. De prijs is flink en er wordt per 4 uur gerekend. Deze richt zich specifiek op kinderen met extra behoeften.
Dit is náást de onderwijsassist(e) voor muziek. Leontine past het lijstje aan en geeft hem daarna ter
instemming.

3. Werkverdelingsplan (zie document, PMR instemming)
De PMR is akkoord met het werkverdelingsplan.

4. Begeleidend schrijven rapport (zie document)
De MR is blij met het verhelderender begeleiden schrijven bij het rapport.

5. Jaarverslag
Er zijn relatief veel kinderen met een arrangement. De school vraagt niet veel meer arrangementen aan, dus
dit lijkt aan te sluiten op de werkelijke behoefte. De cijfers van de begroting zijn ook besproken.

Ingekomen en verstuurde post:

Agendapunten:
1. Terugkoppeling over tevredenheidspeiling

Medewerkers zijn ontevreden over wat er wordt geboden voor hogbegaafde leerlingen. Er zijn ouders
ontevreden over inzet onderwijsassistenten als (groeps)leerkracht.

2. Doornemen actielijst (zie onder)
De 20-20-2 van de oogstichting(?) 20 minuten werken, 20 seconden naar buiten kijken 2 uur buiten per dag is
voor de school moeilijk in te vullen.

3. Borrel plannen

Vaststellen agenda volgende vergadering (19-9-´22, 31-10-´22,  28-11-´22,  16-1-´23,  13-2-´23, 20-3-´23, 15-5-´23,
26-6-´23)
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Notulen MR

Wvttk:
Het werk aan de groene schoolplein door de ouders wordt gewaardeerd.

Vaststellen datum en agenda nieuwe vergadering:
19-9-´22, 31-10-´22,  28-11-´22,  16-1-´23,  13-2-´23, 20-3-´23, 15-5-´23, 26-6-´23

Besloten agendapunt:

Rondvraag:
Mad Science van ASML vindt Boxtel geen deel van de brainportregio, dus komen ze geen
cursus geven.

Actielijst

Wat Wie Wanneer
Benaderen OV begroting
en openbare LV

Keith Voor volgend jaar

Bekijken schoolplan Allen Voor vrijdag
Notulen online zetten x2 Leon Voor volgende week

Besluiten

Wat Wanneer

Agendapunten volgende vergadering
Komt uit jaarplanning; doet de nieuwe voorzitter. Leon notuleert.
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