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1. Opening door Coen
2. Vaststellen notulen en actielijst 03 juni 2020
Actiepunten
Volgen ontwikkelingen Vorselaer
Agenderen herindeling
Zoeken naar alternatieven voorschoolse opvang
Plaatsen goedgekeurde MR-notulen op site
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Coen
Leona
Manon

3. Mededelingen directie
Vanuit de gemeente Tilburg is de organisatie HEVO geweest om het schoolgebouw en de
gymzaal (i.c.m. gehele gebouw Vorselaer) te onderzoeken. Er is een 0 meting gedaan om een
meerjarig onderhoudsplan voor alle scholen van Tilburg te maken.
Leona stuurt de rapporten door naar de MR. Bij vragen over de inhoud van dit rapport
nemen zij contact op met Leona.
Daarnaast worden de rapporten besproken met Dommelgroep en het bestuur.
4. Corona
Er zijn tot nu toe geen veranderingen in de richtlijnen voor onze school. Wel wordt nogmaals
benadrukt om zo min mogelijk ouders in en rondom te school te ontvangen. Bijeenkomsten
worden waar mogelijk weer digitaal georganiseerd.
Teams is weer ingericht voor alle leerlingen. Mochten de scholen weer sluiten zijn we hierop
voorbereid. Daarnaast willen we, wanneer de scholen weer zouden moeten sluiten, een
vragenlijst uitzetten om te evalueren hoe ouders het tijdens de vorige periode van
thuisonderwijs hebben ervaren.
In deze MR vergadering wordt al even kort besproken over eventuele verbeterpunten. Zo
komt naar voren dat een vast moment om leerkrachten te bereiken bijvoorbeeld uitgebreid
zou kunnen worden naar twee momenten. Ook een gezamenlijk moment met de gehele klas
tegelijk zou als meerwaarde worden ervaren. Digitaal inhoudelijke uitleg geven wordt
gewaardeerd.

5. Herindeling
Leona heeft al veel lijntjes uitgezet en probeert op deze manier de mensen te vinden die we
nodig hebben variërend van cultuur tot jeugdzorg en van verkeer tot de GGD. Doel is de
herindeling kansrijk tegemoet te zien en pro-actief te handelen zodat we geen hinder hebben
van de herindeling.
Vanaf het kalenderjaar 2021 horen wij als Biezenmortel bij de gemeente Tilburg. In
gemeente Tilburg worden de subsidies voor verschillende gebieden verdeeld via T-PrimaiR.
T-PrimaiR is een onderwijs coöperatie waarin bestuurders van onderwijsorganisaties
samenwerken. Hiervan zijn wij nu nog geen lid. Dit heeft voor- en nadelen. Leona is samen
met het bestuur aan het onderzoeken hoe en of we hiervan lid gaan worden.
6. Presentatie A3
Het A3 jaarplan wordt gepresenteerd door Leona. Het A3 plan is een middel met als doel ons
onderwijs te verbeteren. In het plan zitten 8 succesbepalende factoren en bij elke factor
horen een aantal acties. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk worden deze verder
uitgelegd.
7. Voor- en naschoolse opvang
Er is onderzoek gedaan naar de vraag naar voor- en naschoolse opvang. Er is (te) weinig
vraag om dit te gaan faciliteren. Voor nu worden verdere acties daarom niet voortgezet.
Wel zal tijdens intake gesprekken met nieuwe ouders naar de behoefte van ouders gevraagd
worden om eventueel in de toekomst dit opnieuw te onderzoeken.
8. Trakteren
Er wordt nu vanwege corona verpakt getrakteerd en we zien dat gezond trakteren dan
moeilijk is. Ook zien we de traktaties steeds groter en meer worden. We zijn als team al
enige tijd in gesprek over de verschillende mogelijkheden rondom trakteren.
Als school gaan we samen met de MR en OR kijken of en hoe we het trakteren vorm willen
gaan geven. Dit onderwerp wordt nu vanwege corona geparkeerd.
9. Schoolplan
Leona presenteert het schoolplan aan de MR. Het concept schoolplan wordt na de
vergadering verstuurd zodat de MR deze inhoudelijk kan lezen en eventuele vragen en/of
opmerkingen weer terug kan koppelen. Aan de hand van hoeveelheid vragen/opmerkingen
wordt besloten of er een extra bijeenkomst gepland moet worden of dat er zo akkoord
gegaan kan worden.
10. Jaarverslag MR
Andere jaren is er een jaarverslag gemaakt. Hierin wordt verantwoording afgelegd naar het
bestuur. De vraag vanuit de MR is of dit jaarverslag een meerwaarde heeft en of het verplicht
is dit jaarverslag te maken. De MR vraagt dit na tijdens de basiscursus op 28 oktober.
11. Rondvraag
Peter – Loes – Manon gaan de (digitale) basiscursus MR volgen op woensdag 28 oktober.

Actiepunten
Volgen ontwikkelingen Vorselaer
Agenderen herindeling
Schoolplan lezen en eventuele vragen/opmerkingen mailen naar Leona
Rapporten HEVO doorsturen ter info
Plaatsen goedgekeurde MR-notulen op site
Volgende vergaderingen
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