Notulen
Vergadering medezeggenschapsraad
Woensdag 7 november - 20.00 uur - Rijperkerkstraat 2
A Welkom en vaststellen agenda
Verzetten volgende vergadering naar donderdag 13-12.
B Notulen vorige vergadering
Geen wijzigingen.
C Terugkoppeling actiepunten
Frank geeft aan dat er nog geen vergadering verkeer is geweest.
D Ingekomen post
InfoMR
E Nieuws vanuit GMR
• Getting it right for every child (project om in Tilburg te werken aan ontschotting en
samenwerking door onderwijs en zorg voor kinderen –9 mnd tot 18 jaar)
• Vacatures voorzitter & secretaris GMR
• Ouderbijdrage & oudervereniging
• MR cursussen
• Overleg voorzitters/ secretarissen
F Vooroverleg
• De visie is aan bod gekomen in het ‘Op de koffie bij’ gesprek. Het team gaat hier op 6
december mee verder.
• In mei moet een nieuw koersplan vanuit het bestuur klaar zijn, daarna wordt gewerkt
aan het nieuwe schoolplan. Dit moet 1 augustus ingeleverd zijn. MR moet/ mag
hierover meepraten/ -denken. 10 dec 16.15 - 17.15 koerskamer op het
bestuurskantoor waarbij ouders worden bijgepraat over het koersplan.
• Hoe zien we onze katholieke grondslag terug tijdens de jaarfeesten? Het verhaal van
Pasen is wat zwaarder dan het kerstverhaal en zal vooral in de klassen vorm krijgen.
• Er start eind november een dramadocent.
1 Brief ouderbijdrage
Jolien heeft n.a.v. de feedback van de MR-leden een nieuwe brief opgesteld.
Dit is door de MR goedgekeurd.

2 Hoe te handelen bij ontbreken vervanging bij ziekte of verlof
Er is een Kwaliteitskaart Vervanging bij ziekte opgesteld. Hierin staat genoemd welke
stappen worden gezet wanneer een leerkracht ziek is.
Deze is door de MR goedgekeurd.
3 Uiterlijk Zwarte Piet 2018
Kinderstad heeft besloten dat zwarte pieten zo min mogelijk schmink mogen dragen. Op
school leeft de angst dat er dan pieten rondlopen die herkend worden door de kinderen.
Schmink vinden we belangrijk omdat het de persoon vermomd.
Werkgroep jaarfeesten heeft voor dit jaar 2 zwarte en 2 roetvegen pieten geregeld.
Wanneer Kinderstad liever andere pieten heeft, dan moeten zij dat zelf regelen.
We zijn voorstander van goed geschminkte pieten zodat de personen goed vermomd zijn en
niet door de kinderen herkend kunnen worden. Bij de roetveegpieten moeten we dus goed
kijken dat hij/ zij onherkenbaar is. We wachten ook even af wat er in het Sinterklaasjournaal
en in de media gebeurt. Jolien overlegt met de werkgroep over het standpunt.
Mededelingen van Jolien:
• De vacature van juf Marie-José is opgevuld Door juffrouw Renee. Deze gaat 0,5 FTE
werken, waardoor er voor Ellen 0,2 vrij komt voor ondersteunende taken voor de
kleutergroepen.
Juf Mechtild gaat per 1 januari stoppen. Er staat op dit moment een vacature uit.
Juffrouw Géa is weer begonnen. Voorlopig blijft juffrouw Marleen nog wel in de
groep.
• Begroting is nog niet helemaal rond. We hopen in december het concept te
bespreken, anders in januari. Uitgangspunt is dat we volgend jaar 12 groepen
hebben, financiering moet nog kloppen.
• De wens is om in de zomervakantie de school van binnen te laten schilderen, en in
alle groepen een nieuw digitale schoolbord te plaatsen.
• Jolien vertelt over de plannen rondom Park Centraal. Zij is druk in overleg met de
ontwikkelaars. De werkgroep verkeer mag meedenken over de aanleg van de wegen
rondom de deelwijk.
G Rondvraag:
• Visie op huiswerk; een keer bespreken
• Verslagje MR in Boemeratel; Anne maakt dit
• Alle communicatie vanuit de MR zullen we via Xpect mail laten lopen.

