R.K. basisschool

De 4 Heemskinderen

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

Notulen MR vergadering dinsdag 31 mei 2016
Plaats: Basisschool de 4 Heemskinderen
Aanwezig: Mathé Oomen, Marcel Taks, Inge Laurijssen, Lars Paantjens,
Chantal Nieuwenkamp, Ineke Bastiaansen, Nelleke Blok, Mariska van de Laar,
Mariëlle Janssen, Jennifer de Koning,
Notulist: Joke Bastiaansen.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Opening/agenda
Post/mededelingen
Vaststellen notulen vergadering 31 maart 2016
Ontwikkelplan (zie bijlage)
Ter info
Verhogen bijdrage overblijven (zie bijlage)
Ter instemming
Schoolgids (zie bijlage)
Ter instemming
Verkiezingen.
Marcel is herkiesbaar of aftredend en Chantal is eveneens
herkiesbaar of aftredend.
Vanuit team is Nelleke aftredend
Verkiezingscommissie samenstellen.
Suggesties m.b.t. adviesbevoegdheid formatieplan en begroting.
N.a.v. het gesprek met dhr. Gobbens en dhr. M. Suurhof wil Mathé suggesties
bespreken.
Samenvatting enquête MR (bijlage volgt)
Ter info
Verslag reactie inspectieronde
Ter info
Terugkoppeling GMT vergadering(en)
Rondvraag
Sluiting

1. Opening/agenda
Mathé Oomen heet iedereen van harte welkom. Geen extra agendapunten.
2. Post/mededelingen
Geen post of mededelingen.
3. Vaststellen notulen vergadering 31 maart 2016
Geen opmerkingen. Vastgesteld. Worden op de site geplaatst.
4. Ontwikkelplan (bijlage)
Ter info
Ontwikkelplan moet op sommige punten nog verder uitgewerkt worden.
Marcel Taks vraagt of er een deadline is. Leerkrachten geven aan dat die er wel is
maar er moet eerst goed gekeken worden naar nieuwe methodes voordat een
definitieve beslissing genomen wordt. Aan de nieuwe methode voor leesbevordering
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wordt volop gewerkt. Vanuit de oudergeleding wordt de methode “streetwise”
geopperd als nieuwe methode voor verkeer. Ineke Bastiaansen zal dit met Jack
Gobbens bespreken.
Gevraagd wordt waarom er pas in groep 5 met het programma L2S voor dyslectische
leerlingen gewerkt wordt. Het antwoord is dat in groep 4 in het midden van het
schooljaar pas dyslexie vastgesteld kan worden.
Mathé Oomen vindt dat verhuizing naar nieuwe school niet in ontwikkelplan vermeld
moet worden. Ineke Bastiaansen overlegt die met Jack Gobbens.
Kleine aanpassingen moet nog doorgevoerd worden in het ontwikkelplan en graag ook
paginanummers vermelden.
5. Verhogen bijdrage overblijven.
Ter instemming
De huidige bijdrage voor het overblijven is al een heel aantal jaren hetzelfde namelijk
€ 25,00. Voorstel is om deze bijdrage te verhogen naar € 27,50. Navraag leert dat de
bijdrage voor het overblijven op andere scholen veel hoger ligt.
MR geleding stemt in met verhoging naar € 27,50.
6. Schoolgids (zie bijlage)
Ter instemming
Ineke Bastiaansen overlegt met Jack Gobbens de besproken aanpassingen en
toevoegingen. MR stemt in met schoolgids.
7. Verkiezingen.
Chantal Nieuwenkamp en Marcel Taks stellen zich beiden herkiesbaar.
Nelleke is aftredend want neemt afscheid aan het einde van dit schooljaar.
Mathé Oomen en Mariëlle Janssen gaan de verkiezingen organiseren. Ineke
Bastiaansen heeft hiervoor de brieven.
Na verkiezingen data zittingsperiode aanpassen.
8. Suggesties m.b.t. adviesbevoegdheid formatieplan en begroting.
N.a.v. het gesprek met dhr. Gobbens en dhr. M. Suurhof wil Mathé suggesties
bespreken.
Team heeft al ingestemd met formatieplan. Op de vraag wat een bouwcoördinator is
luidt het antwoord teamleider van een aantal groepen. Er zijn 3 bouwcoördinatoren: 1
bouwcoördinator voor de onderbouw (=kleutergroepen), 1 bouwcoördinator voor de
middenbouw (= groepen 3,4 en 5) en een bouwcoördinator voor de bovenbouw (=
groepen 6,7 en 8).
Adviesbevoegdheid materiële instandhouding De 4 Heemskinderen. Mathé Oomen
ligt het een en ander toe n.a.v. gesprek met Jack Gobbens en Manuel Suurhof.
Begroting is niet los te zien van andere scholen die onder Skpoel vallen. Is niet
transparant en moeilijk te begrijpen. Mariska van der Laar geeft aan dat dit onderwerp
nog steeds op de agenda van de GMR staat en dat alles transparanter moet worden
zodat het voor alle scholen duidelijk is.
9. Samenvatting enquête MR (bijlage volgt)
Ter info
Inge Laurijssen en Mathé Oomen geven toelichting op resultaten enquête. Is al met
Jack Gobbens besproken. Wordt ook met team besproken. Lars Paantjens vraagt of er
ook een terugkoppeling komt naar de ouders. Hij stelt voor om deze terugkoppeling
schriftelijk mee te geven bij de uitnodiging van de verkiezingen. Lars Paantjens maakt
opzet voor terugkoppeling naar ouders.
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10. Verslag reactie inspectieronde
Ter info
Mathé Oomen geeft korte toelichting over verslag naar aanleiding van inspectieronde
die door hem en door Lars Paantjens uitgevoerd is. De punten die uit dit verslag naar
voren komen zijn al met Jack Gobbens besproken. Jack Gobbens heeft echter nog
geen definitieve reactie gegeven.
11. Terugkoppeling GMR vergadering(en)
Mariska van de Laar heeft geen speciale meldingen vanuit de GMR.
12. Rondvraag.
Nelleke Blok zegt dat de locatie voor de informele bijeenkomst gereserveerd is.
Inge Laurijssen en Chantal Nieuwenkamp melden dat er verschillende ouders
commentaar hadden op de avondvierdaagse. Met name op het feit dat er minder
stands waren met traktaties. Vooral bij de 10 km viel op dat er weinig stands waren
met traktaties. Chantal Nieuwenkamp vraagt waarom er geen vlag of banner van de 4
Heemskinderen is bij de stand van de 4 Heemskinderen waar verzameld wordt en waar
de medailles uitgedeeld worden. Vanuit de personeelsgeleding wordt aangegeven dat
er volgend schooljaar wel een banner of vlag zal zijn evenals nieuwe school T-shirts
zodat ook de stand van de 4 Heemskinderen duidelijk herkenbaar zal zijn.
Chantal Nieuwenkamp en Inge Laurijssen vragen hoe de sollicitatieprocedure gegaan
is. Mathé Oomen was namens de oudergeleding van de MR bij de sollicitaties
aanwezig. Er hadden in eerste instantie 20 personen gereageerd. Bij de tweede ronde
waren er 4 kandidaten over waaruit 2 kandidaten gekozen en voorgedragen zijn.
Volgende MR vergadering is op woensdag 6 juli.
13. Sluiting
Mathé Oomen sluit om 22:00 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar
inbreng.

Pagina 3 van 3

