MR-vergadering 15-03-2021 (online via MS Teams)
Aanwezig: Danielle, Ed, Ellen, Nanda, Corina, Henrieke, Manja, Marloes, Jolanda v. N,
Marinka, Vanessa.
Afwezig: Notulist: Vanessa
1. Welkom

-

2. Brainstorm PR

-

PCPO-scholen
t.b.v. lln.
aantallen

-

-

-

-

3. Uit het Sonate
overleg (Samen
met Corina)

-

De agenda wordt voortaan verstuurd in het format van
de notulen.
Er worden aparte mappen gemaakt in Sharepoint per
vergadering met daarin zowel de agenda, notulen als de
stukken.
De mogelijkheid tot flyeren kan vormgegeven worden
door flyers neer te leggen bij openbare instellingen
(gemeentehuis, consultatiebureau). Bij de Vincent is
studio Pienter ingezet voor de vormgeving.
Er is een warme overdracht en een welkomsttasje van
Norlandia kinderopvang en IKC De Vincent
Up to date houden van de social media van de scholen is
heel belangrijk.
Het profileren van de scholen tijdens de
Avondvierdaagse.
Breng de unieke en sterke punten van de scholen onder
de aandacht (cultuur, vakdocenten, schaaklessen,
schoolzwemmen).
Gebruik maken van de website 'Scholen op de kaart'.
Op het intakeformulier van de Vincent en de Klankhof
wordt gevraagd waarom ouders voor de school gekozen
hebben. Vaak wordt het creatieve aspect benoemd. Dit
komt ook terug in de kernkwaliteiten.
Actief de krant/ De Bode betrekken bij het onderwijs.
Ouders betrekken bij het onderwijs: kijkmomenten,
filmpjes op social media/Klasbord, nieuwsbrief,
gezamenlijke openingen en afsluitingen
Ouders aan het woord laten over de school via een
filmpje op social media.
Rondleidingen waarin je aan ouders laat zien waar de
school voor staat (kernwaarden).
Vlaggen/banners bij de scholen
In een brede school dien je rekening te houden met de
andere scholen, dit kan zowel in het voordeel als in het
nadeel werken.
De temperatuur in Sonate is een punt van aandacht. Een
mogelijke optie zou een brief vanuit de MR naar de
gemeente kunnen zijn. De Klankhof is intensief in overleg
met de gemeente.

-

4. Uit de GMR
5. Bestedingsplan
publieke
reserves (GMR)
6. ARBO + RI&E
inclusief
ziekteverzuimcij
fers (A)

7. Scholingsplan (I)
8. Samen met

-

-

-

Manja:

-

-

-

-

-

9. Speerpunten
Cluster MR

-

Verkeersveiligheid rondom Sonate: Hier is actie op gezet.
In een nader overleg wordt hierop teruggekomen.
Inzetten op samenwerking van school en ouders is
belangrijk.
In juni 2021 staat er een volgend overleg gepland.
Verantwoording publieke reserves
Besproken binnen de MR.
Minimaal 1 keer per jaar checkt de preventiemedewerker
het plan van aanpak van de school samen met de
locatiedirecteur.
Het RI&E wordt afgenomen door een extern persoon. De
overkoepelende preventiemedewerker van PCPO gaat
reminders sturen naar de preventiemedewerkers op de
scholen met aandachtspunten.
Het RI&E is op alle drie de scholen afgenomen in 2019.
De MR verleent instemming op het scholingsplan.
Functiebenamingen: locatiedirecteur is de term die we
hanteren binnen PCPO. Het profiel blijft ongewijzigd.
Op De Vincent komt een vacature voor een
locatiedirecteur voor komend schooljaar. Manja blijft
uiteraard betrokken als clusterdirecteur. Er zal een
benoemings- en adviescommissie benoemd worden. De
MR wordt hiervan op de hoogte gehouden.
Uitstroomcijfers speciaal onderwijs: de documenten zijn
duidelijk. De uitstroom wordt besproken binnen de
werkeenheid Etten-Leur.
Corona: de leerlingen die thuis zijn in afwachting van een
test worden zoveel mogelijk bij het onderwijs betrokken.
De school kan mondkapjes niet verplichten. Mogelijk kan
een reminder helpen.
Teach: de koers staat in de jaarplannen van de scholen,
deze wordt gewoon uitgezet ondanks corona.
Kofschip: de sluiting nadert en hierop wordt
geanticipeerd om zo het geheel op een goede manier af
te sluiten. Het is bijna rond naar welke scholen de
kinderen zullen gaan.
Passend onderwijs: de werkeenheid Etten-Leur richt zich
op een bredere samenwerking, het delen van expertise
en het uitzetten van korte lijnen. Cluster Etten-Leur kan
zich profileren in de werkeenheid.
De MR stelt voor om bijvoorbeeld 6 keer per jaar een
stukje in de nieuwsbrief te zetten waarin wordt genoemd
waar de MR op dat moment mee bezig is. Henrieke pakt
dit samen op met Marinka en zij mailen dit naar Marloes.

Marloes mailt het ontvangen stuk door naar Danielle en
Jolanda voor KH/KFS.
10. Rondvraag
Volgende
vergadering(en)

-

10 mei en 21 juni

