R.K. basisschool

De 4 Heemskinderen

Banakkerstraat 39, 4873 AL Etten-Leur, tel. 076-5012570, www.4hk.nl, bs4hk@4hk.nl

Notulen MR vergadering maandag 10 oktober 2016
Plaats: Basisschool de 4 Heemskinderen
Aanwezig: Mathé Oomen, Chantal Nieuwenkamp, Inge Laurijssen, Lars Paantjens,
Brian Weijtmans, Ineke Bastiaansen, Mariëlle Janssen, Jennifer de Koning,
Susan van Nijnatten
Afwezig met berichtgeving: Mariska van de Laar en Marcel Taks
Notulist: Joke Bastiaansen.
Agenda
1.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening/ agenda
Introductie nieuwe MR leden, bezetten functies, afspreken MR cursus
Mededelingen/post
Goedkeuring notulen 31 mei 2016
Analyse LVS ter info
Evaluatie ontwikkelplan 2015 – 2016 ter info
Jaarverslag 2015-2016 ter instemming
Activiteitenplan ter instemming
Terugkoppeling GMR vergaderingen
Enquête ouderbetrokkenheid naar ouders sturen
Data volgende vergaderingen
Rondvraag
Afsluiting

Na de vergadering nemen we afscheid van Chantal Nieuwenkamp.
1. Opening/agenda
Mathé Oomen opent vergadering en heet iedereen van harte welkom. Speciaal woord van
welkom aan Chantal Nieuwenkamp die deze vergadering voor de laatste keer aanwezig is
en daarna afscheid neemt. Ook een speciaal welkom aan de nieuwe MR leden Brian
Weijtmans (ouderlid) en Susan van Nijnatten (teamlid).
Susan van Nijnatten vraagt als extra agendapunt of er misschien iemand van de MR
ouders beschikbaar is om aanwezig te zijn op 14 oktober a.s. bij de bijeenkomst van de
stuurgroep Strategisch Beleidsplan in het Turfschip. Er kan niemand van het team
aanwezig zijn omdat het dan studiemiddag is. Helaas is er van de ouders ook niemand
beschikbaar.
2. Introductie nieuwe MR leden, bezetten functies, afspreken MR cursus
Er volgt eerst een korte voorstelronde. Hierna worden de functies besproken en verdeeld.
Mariska van de Laar (teamlid) en Marcel Taks (ouderlid) blijven namens de MR lid van
de GMR. Mathé Oomen (ouderlid) blijft voorzitter. Ineke Bastiaansen (teamlid) blijft
secretaris en Inge Laurijssen (ouderlid) neemt de taak van penningmeester over van
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Chantal Nieuwenkamp. Ineke Bastiaansen vraagt of de nieuwe MR leden interesse hebben
in een beginnerscursus. Susan van Nijnatten heeft de beginnerscursus al eens gedaan. Lars
Paantjens zorgt dat Brian Weijtmans een kopie van deze beginnerscursus krijgt zodat hij
daarna kan beslissen of hij deze cursus alsnog na het lezen wil gaan volgen.
3. Mededelingen/post.
MR-info blad
Ineke Bastiaansen vraagt of er interesse is in de cursus over financieel beleid die per mail
verzonden is aan alle MR-leden. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de financiële
begroting en is deze voor ons waarschijnlijk beter te begrijpen. Mathé Oomen en Ineke
Bastiaansen zijn beiden geïnteresseerd in deze cursus. Voorstel is om 1 ouderlid en 1
teamlid van de MR voor deze cursus aan te melden.
4. Goedkeuring notulen 31 mei 2016
Kleine aanpassingen. Daarna op site plaatsen. Notulen worden vastgesteld
5. Analyse LVS
Ter info
LVS = Leerling Volg Systeem.
Jennifer de Koning geeft uitleg en beantwoordt vragen van MR-ouders
Als minimum doelen niet gehaald worden dan wordt altijd besproken wat de reden
hiervan is en volgt er actie om het doel wel te halen. Lars Paantjens stelt voor om de
streefdoelen eventueel aan te passen zodat die ook in alle groepen gehaald worden.
6. Evaluatie ontwikkelplan 2015 - 2016
Ter info
Ineke Bastiaansen geeft korte toelichting. Lars Paantjens vraagt of de constatering dat er
in alle groepen sprake is van een goed pedagogisch klimaat wel juist is. Susan van
Nijnatten geeft aan dat dit via het toets programma “Zien” (=toets voor sociaal emotioneel
functioneren) te testen is. Hieruit blijkt dat leerlingen zich veilig en prettig voelen op
school.
7. Jaarverslag 2015-2016
Ter instemming
Concept jaarverslag wordt doorgenomen en er worden kleine aanvullingen gedaan.
Mochten er na de vergadering nog eventuele op- en aanmerkingen zijn dan deze zo snel
mogelijk naar Ineke Bastiaansen mailen zodat de wijzigingen door haar gedaan kunnen
worden. Hierna wordt het jaarverslag op de site geplaatst en ook via mijnschoolinfo.nl aan
ouders gezonden.
8. Activiteitenplan
Ter instemming
Is nog niet gemaakt. Wordt als agendapunt voor volgende vergadering gepland.
9. Terugkoppeling GMR vergaderingen
Mariska van de Laar heeft een mail gestuurd met de besproken punten.
Er zijn nieuwe werkgroepen geformeerd voor financiën, communicatie, werk en
zekerheid. De werkgroep CAO staat on hold totdat er weer nieuwe ontwikkelingen zijn.
Er is een stuurgroep opgericht voor het strategisch beleidsplan. Susan van Nijnatten zit
voor de 4Heemskinderen in deze stuurgroep. Er zijn bijeenkomsten met panels. De eerste
bijeenkomst was 13 september. De opkomst was erg laag. Dit komt waarschijnlijk omdat
communicatie naar personeel niet voldoende was.
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Het jaarverslag van de GMR is vastgesteld.
Het vervangingsbeleid is besproken. Werkgroep gaat hier nog verder naar kijken.
Er is weer zicht op een fusie. In het samenwerkingsverband met Zundert en openbaar
onderwijs was het probleem dat het openbaar en bijzonder onderwijs nooit mogen fuseren.
Na de vakantie is het openbaar onderwijs uit de samenwerking gestapt. Daardoor is een
fusie nu weer mogelijk. Het gaat dan om Skpoel en stichting Zundert. Er is een
bijeenkomst geweest met de GMR van Zundert over de stand van zaken. Er worden
werkgroepen aangesteld die van november tot januari gaan kijken wat de haalbaarheid is
van zo’n functie en wat het betekent voor het personeel en het beleid van de diverse
scholen.
10. Enquête ouderbetrokkenheid naar ouders sturen
Lars Paantjens zorgt voor een begeleidend schrijven dat meegestuurd kan worden met de
uitslagen van de enquête ouderbetrokkenheid. Mathé Oomen stelt voor om alle informatie
die voor ouders van belang is samen als een pakket te versturen via mijnschoolinfo.nl.
Ineke Bastiaansen zal dit met Jack Gobbens opnemen.
11. Data volgende vergaderingen
Worden gepland na overleg met Mariska van de Laar en Marcel Taks wanneer de GMRvergaderingen plaatsvinden. De MR-vergaderdata kunnen hierop dan aangepast worden.
12. Rondvraag
Inge Laurijssen vraagt waarom de groepen 7 van de 4Heemskinderen niet meegedaan
hebben aan Verkeersplein. Jennifer de Koning zegt dat wij op die dag Bosdag hadden en
dat we keuzes moeten maken aan welke activiteiten we wel/niet meedoen.
Inge Laurijssen heeft van een aantal ouders op het schoolplein te horen gekregen dat hun
kinderen niet gewend zijn aan de hoeveelheid van het huiswerk wat ze nu krijgen op het
voortgezet onderwijs. Andere basisscholen geven leerlingen meer huiswerk mee. Jennifer
de Koning geeft als antwoord dat het voor de 4Heemskinderen een bewuste keuze is om
de leerlingen niet veel huiswerk mee te geven.
Mathé Oomen vraagt of fruitbeleid ingevoerd is. Dit is ingevoerd en de leerlingen brengen
nu groenten of fruit mee.
13. Afsluiting
Mathé Oomen sluit om 21:35 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar
inbreng. Hierna bedankt hij Chantal Nieuwenkamp voor haar enthousiaste bijdrage en
inzet in de MR de afgelopen jaren. Foto van nieuwe MR wordt een andere keer gemaakt
omdat Mariska van de Laar en Marcel Taks niet aanwezig zijn.
Hierna volgt een informeel samenzijn en wordt afscheid genomen van Chantal
Nieuwenkamp.
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