Notulen MR-vergadering
Dinsdag 19 oktober 2021
Tijdstip: 19:00
Locatie: De Lichtstraat
Aanwezig: Nicky van Roosmalen (voorzitter), Marleen Janssens, Freddy Loeffen, Carlijn de Vries, Juliëtte
Wijffels en Martijn van den Berg (notulist)
Te gast: Ingrid Groen-Waltjen (directeur), Susan Spoor (OR)

Opening en welkom

1) Vaststellen agenda
Agendapunten
2) Personele zaken
Kort besproken. De bezetting is en blijft op orde
3) Update overleg gemeente/Stroomm/Onder de Pannen
De verschillende varianten zijn besproken met de gemeente en de school heeft opmerkingen bij
de plannen gemaakt. Bijvoorbeeld de grootte van het schoolplein, het ontbreken van een
vluchtroute en de gymzaal. Deze discussie hebben ze met alle belanghebbenden gevoerd. Als dat
allemaal verzameld is, volgt er een terugkoppeling. In december moet er een breed gedragen
plan naar de gemeenteraad van Vught.
4) Schoolinformatie (leerlingenaantallen, NPO gelden et cetera)
De drie verschillende labs, die gefinancierd zijn met de NPO gelden, lopen goed. De
uitgangspunten die van tevoren benoemd zijn, kunnen goed vormgegeven worden. Het wordt
ook door de kinderen erg gewaardeerd. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de muziekles.
Qua leerlingenaantallen gaat het ook goed, er is veel aanwas van kleuters. Er wordt nu gekeken
naar hoe dat vormgegeven gaat worden, zodat de situatie ook werkbaar blijft.
5) Terugkoppeling inspectie n.a.v. themaonderzoek
Inspectie is anders ingericht. Inspectie gaat op bestuursniveau alleen wanneer er zorgen zijn
komen ze vaker langs op school. Periodiek komen ze dan themagericht onderzoek doen.
Vandaag is er een onderwijsinspecteur geweest om een themaonderzoek uit te voeren naar
instructies. De inspecteur is zo’n 45 minuten tot een uur bij 5 groepen aangeschoven. Ondanks
dat het geen echte controle was, was de inspecteur zeer tevreden. Pedagogisch en didactisch
heeft de school de zaken op orde, evenals het veilige klimaat op school.
6) Begroting MR 2021 – 2022
Schuift door naar de volgende vergadering

7) MR statuten en reglement
Marleen heeft nagekeken wat er juridisch gezien moet zijn. Voor de volgende vergadering kijkt
eenieder naar de stukken (met wijzigingen bijhouden). Dat mailen we voor 19 november naar
Marleen. Bij de volgende vergadering kunnen we dan de documenten definitief vaststellen.
8) Thema: bewegen/sport
De samenwerking met MOVE gaat goed, materiaal- en spellessen worden gecombineerd. Sinds
twee jaar is er ook een plan voor de kleuterlessen. Er wordt qua beweging ook meer gebruik
gemaakt van het veld voor de school, zo is er een gedifferentieerd aanbod aan activiteiten.
Twee collega’s volgen dit jaar ook weer de gymopleiding. Vaak wordt beweging ook
laagdrempelig toegepast in de klassen. Bewegend leren is ook onderdeel van de
Jenaplanopleiding.
in afwezigheid van de directeur
9) Vaststellen verslag vorig overleg
Vastgesteld
10) GMR en OR
GMR komt weer fysiek bij elkaar. Er wordt een bijeenkomst gehouden voor de GMR, de
directeuren en de Raad van Toezicht.
De OR komt donderdag a.s. weer bij elkaar. Er staan een aantal activiteiten op het programma
die voor het einde van het jaar geregeld kunnen worden. Ook de fotograaf wordt weer geregeld.
11) Ingekomen post
Geen e-mail binnengekomen.
Veel reclame ontvangen, waaronder van de MR academy.
12) Communicatie n.a.v. de vergadering
Freddy plaatst een stuk in de Lichtflits met de belangrijkste onderwerpen van vanavond.
13) Rondvraag en afsluiting
Geen bijzonderheden.

De vergadering wordt gesloten om 20:46 uur.

Jaarplan 2021-2022
Datum

Bijzondere data/vakanties

Onderwerpen

9 september 2021

•
•
•

Rol- en portefeuilleverdeling
Vergaderrooster 2020-2021
Themaplanning

19 oktober 2021

•
•
•

Begroting MR 2021-2022
MR statuten en regelement
Thema: Bewegen/sport

29 november 2021

•
•
•
•

MR Jaarverslag 2020-2021
Begroting MR 2021-2022
Vervolg MR statuten en reglement
Thema: Onderwijsontwikkelingen

27 januari 2022

•
•
•

Begroting De Lichtstraat
Rooster van aftreden MR/ verkiezingen
Thema: NPO gelden

7 maart 2022

•
•

Meerjaren investeringsplan
Thema: Jenaplan

12 mei 2022

•
•
•

Formatieplan 2022 – 2023
Communicatieplan
Thema: 40 jaar De Lichtstraat

12 juli 2022

•
•
•

Jaarrekening De Lichtstraat
Bespreken toets resultaten
Schoolgids

Periodieke thema's
Wat

Periodiciteit

Laatste versie

schoolplan

Elke 4 jaar

Op agenda in voorjaar 2023

PvA RI&E

Elke 3 jaar

Loopt tot 2019

Communicatieplan

Elke 3 jaar

Op agenda in schooljaar 2021/2022

Tevredenheidsonderzoek

Elke 3 jaar

Wordt 2020 op Stroomm-niveau afgenomen

