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Notulen vergadering dinsdag 16 december 2021
Start vergadering:

19:45 - (via MS-Teams)

Aanwezig:

Wim van Dun, Inge Fijneman, Elja van Ieperen, Patty Oomen,
Sandra van der Togt, Inge Broers, Menno Biezeveld, Maike Winkels,
Robert Schaerlaeckens en Mariska de Jongh.

Afwezig:

Marleen van Giessen

Notulist:

Mariska de Jongh

1.

Opening en vaststelling agenda
Er is een mail binnengekomen van een ouder die zich afvraagt waarom er voor de
extra vrije week voor de kerstvakantie niet voor afstandsonderwijs is gekozen en of
dit besluit via de MR is gegaan. De ouder mist de onderbouwing waarom niet voor
afstandsonderwijs is gekozen, terwijl overheid communiceert dat dit wel tot de
mogelijkheden hoort. Wim heeft deze mail reeds beantwoord. De overheid geeft
aan dat het niet nodig is, maar wel mag. Het INOS bestuur heeft dit besluit
genomen, waarbij zij ook afstemming zoeken met andere overkoepelende besturen
in Breda. Als het geen schoolbesluit is, hoeft het niet langs de MR. Actie: Wim
informeert bestuur van INOS over deze mail. Vanuit MR wordt mail aan de ouder
gestuurd dat de vraag beantwoord is door Wim. Actie: Inge F.

2.

Terugkerend agendapunt n.a.v. notulen – 9 november
a. Leren van data
Er wordt door alle INOS scholen 2x per jaar een analyse gemaakt van de gemaakte
toetsen. Dit zijn cognitieve opbrengsten, pedagogische opbrengsten worden anders
gemeten. De analyses bieden vooral inzicht in verbeterpunten. De resultaten
worden ook besproken in de organisatorische eenheid waartoe Sinte Maerte
behoort (Eerste Rith, Effen en Petrus en Paulus), per leerkracht, per bouw en
vervolgens voor de hele school. In grote lijn kunnen we tevreden zijn, de inspectie
zal ook de schoolweging meenemen. Als we daar naar kijken, zijn er nog wel
verbeteringen te behalen en hebben we nog een kleine stap te zetten. Sinte Maerte
is nu 2 schooljaren bezig om de lat net iets hoger te leggen. Dit schooljaar is met
een begeleidingstraject begonnen door externe ondersteuning, er zijn nieuwe
methoden voor spelling, nieuwe leesmethode in de kleuterklas en volgend jaar
komt er een nieuwe rekenmethode die beter aansluit op het gemiddelde niveau
van de kinderen. Ook wordt sinds twee schooljaren de lat al hoger gelegd op gebied

van lezen. Daarnaast is er extra aandacht voor het MH (meer en –hoogbegaafdheid)
beleid. De winst is vooral te behalen voor kinderen die er meer uit kunnen halen.
Op de website van Scholen op de kaart is een artikel om ouders beter over
schoolweging te informeren. In een volgende nieuwsbrief wordt dit meenemen
(actie Wim). Maike vraagt of er er kinderen buiten de boot vallen. Wim geeft aan
dat er vooral wordt gericht op de middenmoot, daar zal de focus onveranderd op
blijven. Alleen ligt het gemiddelde wat hoger en wordt de lat daarom wat hoger
gelegd.
3.

Evaluatie driehoeksgesprekken
Vanuit team wordt verteld hoe de driehoeksgesprekken ervaren zijn. De ervaringen
over de grote lijn zijn positief. Voor de kleuters is het soms nog lastig en is het vaak
toch voor een deel een gesprek tussen ouders en leerkrachten. Het feit dat het
digitaal was, maakt het wel lastiger, live is er meer uit te halen. Een goede
voorbereiding door de leerkrachten heeft wel geholpen bij de gesprekken. Het is
een leerproces voor leerkrachten, ouders en kinderen. Er zal nog een evaluatie
plaatsvinden om te kijken wat er nog verbeterd kan worden. Ook vanuit de ouders
is het als positief ervaren.
Robert geeft aan dat hij het als meerwaarde zou zien als in de toekomst de
mogelijkheid geboden zou worden om het (deels) virtueel te doen, zodat beide
ouders erbij kunnen zijn. Verder werd nogmaals aangegeven dat er niet door alle
leerkrachten vier dagen aangeboden werden, zoals besproken in de vorige
vergadering is er voor praktische zaken nog wel ruimte voor verbetering.

4.

Keurmerk MHB (meer- en hoogbegaafdheid)
Wim heeft aan de MR leden een link doorgestuurd over het INOS beleid MHB.
Plusklas wordt speerklas, er wordt een iets andere vorm gegeven. Sinte Maerte
voldoet nu aan het keurmerk. INOS heeft op dit gebied een aantal jaren geleden
alle scholen ge-audit. Op dat moment voldeed Sinte Maerte nog niet aan het
keurmerk. Er is een aantal zaken verbeterd, het beleidsplan herschreven en met de
vakgroep MHB de schouders eronder gezet. Een aantal maanden geleden heeft er
een nieuwe audit plaatsgevonden, waarbij het keurmerk is toegekend en ook het
predicaat specialist MHB. Er liggen nog wel zaken die wat verbetering behoeven,
vooral het eigenaarschap van de leerling verhogen. Er is meer aandacht in de
klassen voor MHB en het aanbod in de speerklassen verbeterd en veranderd.
Daarnaast is de signalering van de kinderen verbeterd en zijn MHB kinderen goed in
beeld. Het aanbod in speerklas specifieker, waarbij de doelen worden bespreken
met de kinderen. Ook wordt dit afgestemd met de groepsleerkrachten. Er zal nog
wat meer uitleg komen richting de ouders (Actie Wim).

5.

Update coronasituatie
De school probeert zo goed mogelijk te informeren over de Corona situatie. Ook bij
meldingen in de klassen wordt zo goed mogelijk geïnformeerd. Menno vraagt om
de MR te informeren als er klassen in quarantaine zitten. Wim zal dit in het vervolg
doen (actie Wim). Er wordt gevraagd of het beleid ten aanzien van quarantaine zal
worden aangepast als veel kinderen in een klas al immuniteit hebben opgebouwd.
Als dat vaker gaat gebeuren, zou dat mogelijk het geval kunnen zijn. Patty geeft aan
dat het toch wel heel fijn zou zijn als er mogelijkheden zouden zijn voor een camera
en een scherm, zodat kinderen die thuis zitten toch mee kunnen doen en er hybride

gewerkt kan worden. Er is al wel deels ervaring mee opgedaan in een klas waarbij
de leerkracht vanuit huis onderwijs gaf en een student in de klas zat die toezicht
hield. De ervaringen met hybride lesgeven zijn wat wisselend. Wim zal dit
onderwerp inbrengen bij INOS (actie Wim). INOS stimuleert hybride beleid niet in
verband met bescherming van de leerkracht, maar de vraag is wel hoe er op andere
INOS scholen wordt gewerkt in de bovenbouw. Belangrijk vraag hierbij is vanaf
welke groep hybride werk haalbaar is en welke stap we kunnen zetten. Binnen
Sinte Maerte is afgesproken dat er niet hybride gewerkt wordt en kinderen niet
digitaal aansluiten. Vanuit de leerkrachten komen veel vragen over hybride beleid
en er wordt aangegeven dat vooral in de hogere groepen het fijn zou zijn als er wel
hybride gewerkt kan worden. Ook Mariska geeft aan hier op basis van haar ervaring
bij aan te sluiten. Het beleid zal nogmaals onder de loep genomen worden en
herzien worden.
6.

Risico inventarisatie en evaluatie (RIE)
Er is een knelpunten inventarisatie gedaan. In het nieuwe schooljaar staat een
nieuwe RIE op de rol. Een deel van het oplossen van de knelpunten kan school zelf
doen, maar deels gaat het ook via Breedsaam. Door de GMR is aangedrongen om
het rapporteren over CO2 meting bij te houden, waarbij de kans groter wordt dat je
eerder aan de beurt bent. Op INOS niveau is er preventiemedewerker aangesteld.
Sandra geeft aan dat er nog steeds stekkerdozen en verlengsnoeren niet vervangen
zijn. Dit zou door een extern bedrijf via Breedsaam ingeschakeld, opgelost zijn. Dit
lijkt toch niet helemaal het geval te zijn. Wat betreft de metingen wordt
aangegeven dat dit alleen gedaan wordt als de leerkrachten dit zien zitten. Ron
heeft voor de vakantie metingen gedaan en zijn in een periode verschillende
lokalen gemeten. Hiervan is de rapportage nog niet bekend. De GMR zoekt ook
aansluiting bij de gemeente op dit vlak, ook omdat er niet voldoende financiële
middelen zijn. Het is een belangrijk punt, omdat naast COVID ook de hitte in de
huidige zomers problemen opleveren.

7.

Begroting 2022
Wim heeft een samenvatting van de begroting rondgestuurd. De inkomsten worden
op basis van het leerlingaantal gebaseerd. Komend jaar is een overschot begroot.
Overschotten worden bovenschools bij INOS geparkeerd ((evenals tekorten, die
worden gecompenseerd), waardoor het op 0 uitkomt. Voor de volgende
bijeenkomst van MR zal vanuit het bestuur hier nog meer informatie worden
gegeven.

8.

Halfjaarscijfers/incl. TSO gelden
In 2021 was er geen sluitende begroting. In de realisatie is het tekort -34.000 euro,
maar met een begroting van -45.000 euro zitten we op koers.
Ten aanzien van de TSO gelden zijn er aan TSO vrijwilligers en Kober betalingen
voor de eerste termijn gedaan. Het systeem waarmee het geld wordt geint, werkt
goed. Een bedrag van 100 euro per leerling lijkt reëel. Vanuit de ouders zijn er geen
reacties gekomen omdat ze niet willen betalen. Menno geeft aan dat de
melding/factuur bij het tweede/derde kind niet heel duidelijk is. Er is hier eerder
een melding over gedaan en Wim zal er nog even achteraan gaan (actie Wim).

9.

Leerlingenraad update
Wim geeft aan dat in de overleggen met de leerlingenraad mooie gesprekken
plaatsvinden. De leerlingen gaven in het laatste overleg aan dat op het groen
schoolplein nog verplaatsbare doeltjes moeten komen en dat er uitleg moet komen
bij het spel op het kerkplein. Dat zal nog gebeuren. De leerlingenraad vindt het een
goed idee om te helpen bij het planten, dat is afgelopen dagen gebeurd. Het is
belangrijk om hier goede regels en afspraken over te maken. Ook vanuit de OV
(Jack van Haperen) is dit met de kinderen besproken. Veiligheid is ook besproken,
waarbij de leerlingen aangaven dat het bij groep 8 druk is bij de trap en dit tot
gemopper leidt. Bij het gebruik van de lift is niet altijd toezicht.
Er wordt volgens de leerlingen niet veel gepest op school, het is nu meer plagen,
vroeger was het vaker pesten. Het toezicht bij TSO is wel aangescherpt op het
veldje bij hogere groepen. Ook de Martinus viering is besproken, waaruit blijkt dat
de leerlingen dit belangrijk vinden. Ze willen ook graag meedenken over deze
viering. De nieuwe schooltijden vinden ze fijn. Er is meer behoefte aan
speelmateriaal bij de TSO, vooral bij de Dobbelsteen. De leerlingenraad geeft aan
dat er extra werk mag komen voor slimmere kinderen.
Naar aanleiding van het verslag van de leerlingenraad: Het klimrek is weer gemaakt
op het kerkplein, deze kan meteen weer gebruikt worden, want voldoet aan de
keuring. Een vertegenwoordiger gaat naar INOS leerlingenraad. Punten die vanuit
MR zijn ingebracht, zijn behandeld in de leerlingenraad. Sandra vraagt of er nog iets
is gedaan met het punt om ook lagere groepen te betrekken. Dit wordt als actie
voor de leerlingenraadvergadering van volgende keer meegenomen (actie Wim).
Naar aanleiding van het verslag van de leerlingenraad: Er zijn een paar kinderen in
groep 8 die naar huis gaan tussen de middag, of dit goed gaat en haalbaar is voor
de kinderen. Inge geeft aan dat dat bij haar klas het geval is, maar dat dit goed gaat.

10.

Aanwezigheid Wim bij MR vergaderingen
Afgesproken wordt dat Wim vanaf de volgende MR vergadering niet de hele
vergadering aanwezig zal zijn, maar voor de helft aansluit om een update te geven
van een aantal punten. Vervolgens kan de MR verdiepend verder spreken.

11.

Rondvraag
Sandra vraag hoe het speelrek dat gemaakt is, betaald is. Dit zijn
verzekeringsgelden voor stormschade geweest.
Volgende keer zal Jeroen Pals vanuit de GMR aansluiten.

Volgende vergadering: dinsdag 25 januari 2022

notulisten volgende vergaderingen:
25/01/2021
Marleen
09/03/2021
Inge F
21/04/2021
Robert
31/05/2021
Sandra
13/07/2021
Menno

