
MR-vergadering 19-9-2019 

Aanwezig: Nicole, Renske, Angelique, Sanne, Mayke, Thijs, Marieke 
Afwezig: Janneke, Dominique en Natasja 
Toehoorder: Wilfred 

 
Gezamenlijk deel met MR St. Servatius 
CvB (College van Bestuur) 
Vanwege het vertrek van het huidige bestuur wordt er op dit moment gezocht naar een interim 
bestuurder. Samen met de GMR is er een profielschets voor gemaakt. Streven is dat de nieuwe 
interim bestuurder 23 september gaat starten.   
 
GOM (schoonmaakbedrijf) 
Vanaf dit schooljaar zal GOM alle schoonmaakwerkzaamheden op de SKOZOK scholen uitvoeren. Op 
alle scholen zal op dezelfde manier gepoetst gaan worden.  
 
Proceswijziging MT 

- De sollicitaties voor kwaliteitsondersteuner lopen. Er zijn al een aantal gesprekken gevoerd. 
Naar verwachting zal het cluster één of twee maanden zonder kwaliteitsondersteuner komen 
te zitten. De taken die in deze overbruggingsperiode plaatsvinden (bijv. OT gesprekken e.d.) 
worden naar tevredenheid opgevangen binnen de organisatie.  

- Janneke zal per 1 december stoppen.  Er ontstaat hierdoor een vacature directie-
ondersteuning. Advies is om dit zo snel mogelijk te communiceren naar buiten toe.   

 
Opening en vaststellen agenda 
Nicole hoort graag vooraf bij welke agenda punten zij aanwezig dient te zijn. Graag De punten met 
Nicole aan het begin van de vergadering. 
 
Binnengekomen en verzonden stukken 
Het doorgeven van punten voor de vergadering via mail is een fijne manier gebleken. Dit wordt zo 
voortgezet. 
 
Notulen vergadering 20 juni 2019 
Deze zijn niet verzonden. Angelique gaat navraag doen bij Dominique. 
 
Bespreekpunten vanuit de Pionier 
Jaarplan 
Dit jaar staan de volgende drie pijlers centraal in ons jaarplan: 

- Rekenen 
- Pedagogisch klimaat 
- Communicatie met ouders/ ouders als partners 

 
De verschillende facetten van het jaarplan zijn tijdens de vergadering toegelicht. 
Het schoolplan staat inmiddels op de website.  
 
Inspectie 
De procedure rondom de inspectie is veranderd. Dit gebeurt nu vooral op SKOzoK-niveau. Mocht de 
inspecteur de Pionier toch komen bezoeken dan kunnen wij middels ons jaarplan laten zien waar wij 
mee aan de slag gaan. 
 
 
 



Schoolfruit 
De Gezonde School wordt geen speerpunt. Wel gaan we verder kijken naar de mogelijkheden 
rondom schoolfruit. We zijn hier als school al voor aangemeld. Kim (OV) en Dominique bekijken of 
het haalbaar is.  
Er zal geen tappunt voor drinkwater komen in verband met de renovatie/ nieuwbouw die op korte 
termijn zal plaatsvinden. 
 
21st century skills 
Er wordt in de groepen 6 t/m 8 ingestoken op programmeren en computational thinking. 
Dit om de kinderen voor te bereiden op de digitalisering van de wereld. Afgelopen jaar is er 
geïnvesteerd in materialen, dit wordt verder uitgebreid. 
Renske bekijkt de mogelijkheden om komend jaar aan de gang te gaan met Robotica in de klas. 
 
Gymmen / vervoer 
Nu we geen gebruik meer kunnen maken van de Amundsenhal voor de gymlessen zijn we 
uitgeweken naar de Belleman in Dommelen. We worden per bus vervoerd. Dit loopt best soepel. 
De gymzaal van de Belleman biedt voldoende mogelijkheden om gymles te kunnen geven. 
Het is natuurlijk wel jammer dat er met het vervoer onderwijstijd verloren gaat. We hopen daarom 
ook dat er een beter passende oplossing gevonden kan worden. 
 
Bezetting 
De namen van de MR-leden kloppen niet meer op de website. Wanneer we de namen aan Stans 
doorgeven zal zij dit aanpassen op de website. 
 
Renovatie/ nieuwbouw 
Dit kalenderjaar moet er duidelijkheid komen over de vraag of er renovatie of nieuwbouw plaats zal 
vinden. Wij zijn van mening dat nieuwbouw meer kansen biedt dan renovatie. 
Op dit moment is er nog geen bestemmingsplan voor de locatie waar nu de Amundsenhal staat. 
Wellicht biedt die plek mogelijkheden. 
Nicole neemt contact op met de OV om een stukje over de renovatie/ nieuwbouw in het ED te laten 
zetten. 
 
TSO contract 
Ouders kunnen een maandelijks overzicht opvragen. Op de website zal verdere info verschaft 
worden over het contract. 
Op dit moment is het voor TSO Samen Eten moeilijk om aan vrijwilligers te komen. Omdat wij als 
school de mogelijkheid voor overblijven moeten bieder is er ook al contact geweest met Kinderstad. 
Daarnaast willen we nog een externe partij voor de TSO benaderen. 
 
Wat er verder op tafel komt 

- Mayke wordt tot de vergadering in maart vervangen als secretaris door Angelique. 
- Wilfred sluit aan als SR-lid. 

 
Volgende vergadering: 12-11-2019 
 


