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1. Opening door Coen
2. Vaststellen notulen en actielijst
- Notulen is goedgekeurd en op de website geplaatst.
- Geen bijzonderheden wat betreft ontwikkelingen Vorselaer.
Actiepunten
Volgen ontwikkelingen Vorselaer

Leona + MR

3. Mededelingen Directie
- Corona snel testen worden voor de meivakantie verwacht. Er is nog onduidelijkheid over
het gebruik en het doel van deze snel testen. Directie en team gaan hier verder over in
gesprek en maken hier afspraken over.
- Overige mededelingen komen terug in overige agendapunten.
4. Personele zaken
Personele zaken zijn besproken
5. Tussenresultaten
Directie en IB delen door middel van een presentatie de tussenresultaten.
Daarbij wordt besproken wat we goed doen maar ook waar we nog kansen zien. De acties
die hieruit voortkomen worden daarom ook besproken en zo krijgen we een compleet beeld
van waar we staan en waar we weer naartoe gaan werken.
Leona deelt deze presentatie met MR zodat zij deze nog eens inhoudelijk kunnen bekijken.
6. Herindeling
De samenwerking met de gemeente Tilburg wordt als positief ervaren. Zij denken mee met
de coöperatie in wat het dorp Biezenmortel nodig heeft om toekomstbestendig te zijn.
Dit volgt de directie. Daarin is meedenken in het dorpsbelang ook nodig want daarmee wordt
ook weer gekeken naar de toekomstbestendigheid van onze school.
Zowel de coöperatie als de gemeente Tilburg hebben verschillende plannen en deze worden
nu bekeken. Wij blijven dit mee volgen en spreken hierin ook onze wensen uit.
De gesprekken lopen en er is vertrouwen maar het vraagt veel tijd.

7. Begroting
Begroting loopt per kalenderjaar en daarom wordt de begroting aangepast wanneer in een
volgend schooljaar het aantal leerlingen terug- of oploopt. De begroting wordt besproken en
Leona hierbij aanvullende informatie.
De begroting wordt na de vergadering nog gedeeld zodat de MR deze door kan nemen.
Eventuele vragen die hieruit voortkomen komen tijdens een volgende MR vergadering terug.
8. Strategisch beleid
Directie deelt nogmaals het strategisch beleid. Daarbij wordt nu ook bekeken waarin we de
komende jaren willen gaan groeien en waaraan we willen gaan werken. Het strategisch
beleid is nu vastgesteld en wordt vertaald naar wat dit betekend voor onze school en ons
onderwijs de komende jaren.
9. Corona/subsidies
Het Nationaal Onderwijs Programma wordt besproken. Dit programma is bedoeld voor het
inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs die het
moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona.
De eerste stap van dit onderwijs programma is het maken van een schoolscan. Deze heeft
het team gemaakt. De volgende stap is het opstellen van een schoolprogramma met alle
maatregelen voor de komende schooljaren. Directie en team gaan hier verder mee aan de
slag en dit komt dan ook op een later moment terug. Dit programma dient namelijk
goedgekeurd te worden door de MR.
Er wordt geïnventariseerd of MR-leden behoefte hebben aan een cursus over dit Nationaal
Onderwijs Programma. Om zo beter geïnformeerd te worden over dit programma. Op deze
manier, met meer informatie, kan de MR goedkeuring geven. MR heeft wel behoefte aan
deze eventuele cursus omdat het programma ook veel vragen oproept.
10. Vakantierooster
Het vakantierooster wordt besproken. Ook zijn hierop nu studiedagen zichtbaar. Er zijn geen
bijzonderheden en daarmee is het vakantierooster vastgesteld. Vakantierooster wordt via de
HOI gedeeld met ouders en vervolgens ook op de website geplaatst.
11. Rondvraag
Actiepunten voor 12-05-2021
Volgen ontwikkelingen Vorselaer
Begroting delen met MR
Presentatie tussenresultaten delen met MR
Vakantie rooster delen met ouders via HOI en ook op de website plaatsen
Terugkomen op het Nationaal Onderwijsprogramma en de eventuele cursus die
hiervoor opgezet gaat worden
Meerjarig onderhoudsplan terug laten komen tijdens de volgende vergadering
Volgende vergaderingen:
12 mei aanvang 19.00u
15 juni aanvang 19.00u
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