Notulen
05-01-2021

Voorzitter
Notulist
Aanwezig:

: Coen van den Oetelaar
: Manon
: Coen, Peter, Loes, Manon en aanvullend vanuit de directie: Leona

1. Opening door Coen

2. Vaststellen notulen en actielijst
- Notulen is goedgekeurd en op de website geplaatst.
- Ontwikkelingen Vorselaer en met name de gymzaal en ons bewegingsonderwijs: we
oriënteren ons op een tijdelijke optie om in Udenhout te gaan gymmen.
Actiepunten voor 05-01-2021
Volgen ontwikkelingen Vorselaer
Agenderen herindeling
Plaatsen goedgekeurde MR-notulen op site

Leona+ MR
Coen
Manon

3. Mededelingen Directie
Mededelingen komen terug in de overige agendapunten.
4. Personele zaken
Personele zaken zijn besproken.
5. Herindeling
Vanaf dit moment horen we bij de gemeente Tilburg. Het contact verloopt goed. Wij weten
de mensen steeds beter te vinden in Tilburg maar ook de mensen uit Tilburg weten ons te
vinden. Alles gaat nu steeds meer lopen en de lijntjes worden weer verder uitgezet. Directie
en IB zorgen voor een eerste kennismaking tussen alle betrokken partijen en vervolgens zal
het team hier ook in meegenomen worden.
6. Corona en de eerste dagen thuisonderwijs.
Ouders ervaren het thuisonderwijs met online instructies als positief. Dit wordt ook vanuit
het team zo ervaren. Leerlingen worden dagelijks meerdere malen door de leerkracht gezien,
de individuele instructies door IB of OAS worden doorgezet en ook de noodopvang wordt op
school geregeld. Bij de noodopvang knelt het met name op de lange dagen. Daarom is er
voor gekozen om hier de onderwijsassistent en stagiaires in te zetten.
Tijdens de vorige vergadering is besproken om een vragenlijst uit te zetten om te evalueren
hoe ouders het tijdens de vorige periode van thuisonderwijs hebben ervaren. Dat is niet
gelukt maar wordt alsnog opgepakt. Aan het einde van deze eerste week wordt een
vragenlijst uitgezet om de eerste week te evalueren.

7. Vakantierooster indien beschikbaar
De eerste opzet van het vakantierooster is besproken. Deze is nog niet definitief en zal dus
op een later moment weer terugkomen op de agenda.
8. Rondvraag
Actiepunten voor 08-03-2021
Volgen ontwikkelingen Vorselaer
Agenderen herindeling
Presenteren begroting
Plaatsen goedgekeurde MR-notulen op site

Leona+ MR
Coen
Leona
Manon

Volgende vergadering
- Donderdag 21 januari 2020 – bespreken uitkomst vragenlijst als dit nodig is
- Maandag 8 maart 2020

