Notulen MR vergadering
Datum: dinsdag 7 april 2020
Plaats: ‘teams’
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Voorzitter: Niek Janssen
Notulant: Rob
Aanwezig: Anja, Hilde, Laura, Thomas, Niek, Geert en Rob
Afwezig: -

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
- MR vergadering 17 februari 2020
Akkoord
3. Ingekomen stukken
Géén ingekomen stukken
4. Schoolse zaken
- Thuis onderwijs (o.a. ervaringen, verschillen per gezin, extra zorg)
Ervaringen team:
Algemeen beeld is positief, zowel vanuit ouders als vanuit de leerkrachten.
Vast rooster en vaste structuur voor alle groepen zorgen voor duidelijkheid.
Schoolpoort werpt hierbij haar vruchten af. Contact met leerlingen en ouders verloopt
goed.
Schoolmaterialen worden (op een enkeling na) door de ouders netjes opgehaald en de
verwachting is dat er minimale leerachterstanden gaan plaatsvinden door het
thuisonderwijs. Extra aandacht is wel nodig voor de vele VVE leerlingen (zorgkinderen).
Deze gaan inmiddels naar school.
Anja maakt zich zorgen over begrijpend lezen in het thuisonderwijs. Dit is lastig voor
ouders om te geven, denk hierbij aan de juiste instructies e.d.
Anja gaat dit onderwerp afzonderlijk met Hilde bespreken. Wat kunnen we doen om dit
nu extra aandacht te geven? Hilde geeft aan dat ze o.a. een online training heeft gevolgd,
welke mogelijk hierbij kan helpen. Vervolgafspraak wordt voor dit onderwerp gemaakt.
Laura geeft aan dat de eindtoetsen mogelijk naar het begin van het volgend schooljaar
verplaatst worden.
-

Wachtlijsten/aanmeldingen
Open dagen zijn druk bezocht (tussen 15 en 20 ouderparen).
Ouders bezoeken vaker meerdere scholen. Ze kijken met een kritische blik naar de school.
Veel aanmeldingen waren reeds al gedaan. Dit is hiermee direct een bevestiging van de
volledigheid van de aanmeldlijst. Er zijn 5 á 6 nieuwe aanmeldingen gemaakt n.a.v. de
open dagen (in lijn der verwachting).

-

Status school-ondernemingsplan
Géén vernieuwingen. Onderwijs op afstand heeft de grootste prioriteit.

-

Trendanalyse M-toetsen

Laura heeft deze uitgebreid gepresenteerd. Zie bijlagen welke eerder met de agenda
verstuurd zijn.
Algemeen beeld is dat het gemiddelde van de groepen in de lijn der verwachtingen zit
(presteren naar verwachting van leerkrachten) en dat de (vele) instromers het
groepsgemiddelde (wat) omlaag halen.
5. Gebouw en brede school / Kindcentrum
- Stand van zaken Strategisch huisvestingsplan
De bouw bij het Varendonck gaat door. Het concept is in een vergevorderd stadium en een
architect wordt gezocht.
De MR van de Bonifatius gaat mogelijk bezwaar indienen op de ‘Fusie effect rapportage’.
Verzoek tot goedkeuring van dit plan ligt bij de betrokken MR-en.
Communicatie tussen ouder- en personeelsgeleding en directies is en blijft lastig in het traject
om het huisvestingsplan te realiseren.
Spoedaanvraag voor (uit)bouw het Talent is afgekeurd door de gemeente. Het betreft géén
spoedaanvraag maar een ‘normale’ aanvraag. Aanvraag verloopt nu via normale procedure
met mogelijk bezwaren door omwonenden. Onduidelijk wat de status van de voortgang is en
wanneer publicatie gaat plaatsvinden.
Aanvullend is het onduidelijk of er akkoord van de gemeente komt op een eventuele bouw
van één of meerdere noodlokalen. Er is namelijk leegstand in andere gebouwen.
Vraag aan Anja: wat is plan B?
Mogelijk: bovenbouw richting Lover (leegstand) of kinderopvang met groepen verschuiven.
Voorkeur Anja; kinderopvang verschuiven (BSO opvang). Doel: alle Talent groepen binnen
hetzelfde gebouw.
Mogelijk alternatief is aanvullend een nieuw plan: Het peuter en kleuter groep plan. Dit in
samenwerking met Korein. Dit plan is ingediend. Anja stuurt het plan naar de MR.
Verzoek van MR is om communicatie over eventuele bouw etc. naar ouders te laten
plaatsvinden vóór publicatie van deze bouw in de krant komt.
Anja bespreekt dit 8 april met Bonna (in verband met juiste en volledige communicatie en in
relatie tot het SHP).
6. (G)MR
- (Uitslag) verkiezingen
Er zijn géén aanmeldingen binnengekomen.
Hilde wordt vanaf volgend schooljaar vervangen door Mariëlle Cuppen. De overige leden
blijven ongewijzigd plaatsnemen.
-

Taakverdeling binnen MR

7. Passend onderwijs
Laura:
- Er loopt één casus voor het samenwerkingsverband

-

Risico kinderen (3 á 4) zijn standaard op school
Zorgen over kinderen welke thuis niet het juiste onderwijs krijgen
Mogelijk ondersteuning vanuit PABO studenten om 1 op 1 onderwijs te geven (online).
Dit project is opgestart in Someren en wordt vooralsnog niet uitgerold in Asten.

8. Website / #Talent
Mogelijk melding van aanvraag bij gemeente Asten
9. Agendapunten volgende vergadering
Anja verzoekt om extra afspraak over 4 á 5 weken vooruitlopend op volgend overleg.
Afspraak gemaakt: 18 mei 20.00
- Schoolgids en jaarinfo (concept)
- Jaarverslag MR
Niek maakt een voorzet zodat we deze volgend overleg kunnen aftikken
- Trendanalyse
- Vergaderrooster 2020-2021
- Afscheid aftredende leden
- Borrel OR
10. Rondvraag
Anja meldt dat ze vanaf volgend schooljaar één dag per week voor het bestuurskantoor gaat
werken. Hierdoor zal ze 4 uur per week minder voor het Talent beschikbaar zijn.

