
 

 

 

  

Notulen MR vergadering  
  

Datum bespreking: 01-12-2020    

Plaats bespreking: Online via MS Teams Opgesteld door: Sven van Roij 

Aanwezig: Herman, Fieke, Lara, Wendy, Ilse 
Karin, en Sven  

Afwezig: Amy (verlof) 

   

Punt.:   verslag:   actie:   

1. Opening 19.00u       

2. Actiepunten uit de vorige notulen: 

• Notulen voor website/app doorzetten naar Cheryl 

• Arnoud uitnodigen voor vergadering 1 december 

• Daan vragen om bij ouderinfo mail de reden van opdelen/splitten/naar 
huis sturen van leerlingen te vermelden. 

 
Sven 
Fieke 
Sven 

3. Begroting PCPO. 
Herman geeft een toelichting. 
In schooljaar 2021-2022 niet meer terug laten komen op vergadering, GMR pakt 
dit op.  

 

4. Begroting Anspach/de Vijf Eiken. 
Herman geeft een toelichting. 
Herman geeft een toelichting op de begroting. De tekorten bij de Linus-groep voor 
de eerste drie jaar worden bovenschools genomen, als de klas compleet is, dan 
financiert deze groep zichzelf. Het tekort komt deels door personeelskosten. PCPO 
breed zou, op termijn, herplaatsing mogelijk zijn. We zien dat een deel van deze 
hoge personeelskosten door (langdurige) ziekte komt. Financieel hoeven we ons 
nu geen zorgen te maken, voor de formatie moeten we gaan kijken wat nodig is. 

 

5. GMR  
 

 

6.  Kinderstralen.  
Hoe loopt het? 
De onderbouw signaleert regelmatig volle lokalen. Daan is contactpersoon met 
Kinderstralen. Hermen neemt dit punt mee naar Daan. Verzoek is om meldingen 
direct naar Kinderstralen te doen. Er is ook intensief contact met Nancy, regio 
manager van Kinderstralen.  
Fieke vraag nog naar de mogelijkheden van overblijven bij HumanKind. Herman 
geeft aan dat de uurlonen van pedagogisch medewerkers vele malen hoger liggen 
dan de vrijwilligersvergoeding van Kinderstralen, deze kosten worden 
doorberekend naar ouders. 

 



 

 

7. Profielschets voor nieuwe cluster-directeur PCPO 
Herman zal ons verlaten, de MR is gevraagd (mee te schrijven aan) een 
profielschets. Het voorstel is als volgt: 

• De BAC bestaat uit 7 leden + Arnoud. Vier leden komen uit de Anspach, 
drie leden van de Vijf Eiken (ouders én leerkrachten). 

• We vragen ‘tijd voor tijd’ bij het MT om een leerkracht in te roosteren in 
de BAC. Commissie Vijf Eiken: 2 ouders + 1 leerkacht. 

Doel tijdens vergadering: de profielschets maken.  

 
 
 
 
 
Sven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Corona: 

• Verwachten wij een sluiting van de scholen? Op dit moment hebben we 
geen signalen dat het OMT zal adviseren de basisscholen te sluiten. 

• De noodpakketten (voor 2 dagen thuiswerken) zijn mee naar huis 
genomen door alle groepen.  

 

9. Rondvraag/overige 
- Sven: inventarisatie kledingwensen/voorkeuren (afbeeldingen/tekst en 

maat). Moet school hier iets van vinden, mag school hier iets van vinden?  
Lara en Fieke delen beleidstukken hierin 

- Sven: reminder akkoord voor notulen per mail, dan kunnen de notulen 
a.s.a.p. op de website en op de app worden geplaatst.  

- Sven: oudergeleding MR krijgt een banketstaaf, deze komen mee met de 
kinderen. 

 
Lara en 
Fieke. 

   Agenda punten / ACTIELIJST        

 Structureel agendapunt: ‘Corona bijzonderheden’.   

 Op 26 januari 2021 werkgroep bewegend leren terug in MR agenda.  

 Op 26 januari 2021 kindgericht werken terug in MR agenda.  

 Op 31 maart 2021 gezamenlijke bijeenkomst GMR/ MR Klankhof Etten-Leur.  

 


